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1178 mf7 C 14 f. 235. 

 Quinta post cantate: donderdag 20-05-1389. 

 Sexta post cantate: vrijdag 21-05-1389. 

 

BP 1178 f 235r 01 do 20-05-1389. 

Leonius zvw Petrus gnd Loeders soen gaf uit aan Bertha wv Arnoldus gnd 

Brocke, haar zoon Ghisbertus en Arnolda dv voornoemde Bertha een stuk land, 

in Helvoirt, ter plaatse gnd Ghesel, tussen Arnoldus Buc enerzijds en Lucas 

nzv Henricus Snavel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 25 

schelling geld, (2) een b-erfpacht van 1 zester rogge, en thans voor (3) 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Henricus Snavel deed afstand. De brief overhandigen aan voornoemde 

Bertha. 

 

Leonius filius quondam Petri dicti Loeders soen peciam terre sitam in 

parochia de Helvort in loco dicto Ghesel inter hereditatem Arnoldi Buc ex 

uno et inter (dg: Lucas) Luce filii naturalis Henrici Snavel ex alio 

dedit ad hereditariam paccionem Berthe relicte quondam Arnoldi dicti 

Brocke et (dg: Arno) Ghisberto eius filio et Arnolde filie dicte Berthe 

ab eisdem hereditarie possidendam (dg: pro censibus dominorum fundi) #pro 

XXV solidis monete et pro hereditaria paccione unius sextarii siliginis 

(dg: mensure de Busco)# exinde solvendis dandis ect atque pro hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alii cum tutore 

repromiserunt. Quo facto Henricus Snavel super premissis et jure ad opus 

dictorum Berthe Ghisberti de Arnolde renunciavit promittens ratam servare 

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

quinta post cantate. #?Detur# littera dicte Berthe. 

 

BP 1178 f 235r 02 do 20-05-1389. 

Voornoemde Bertha, Ghisbertus en Arnolda beloofden aan hr Henricus Buc en 

Wijnricus Screijnmaker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemd stuk land, en 4 

lopen roggeland, gnd Senter Claes Stuk, gelegen aan het eind van voornoemd 

stuk land, tussen Henricus Loijart enerzijds en Bertha anderzijds. Leonius 

zvw Petrus Loeders soen beloofde garantie. 

 

Dicta Bertha Ghisbertus et Arnolda cum tutore promiserunt indivisi se 

daturos et soluturos domino Henrico Buc et Wijnrico Screijnmaker 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam (dg: d) ex dicta pecia terre atque 

ex quatuor lopinatis terre siliginee dictis Senter Claes Stuc sitis ad 

finem dicte pecie terre inter hereditatem Henrici Loijart ex uno et inter 

hereditatem (dg: dictorum Berte) Berthe ex alio ut dicebant. Quo facto 

promisit (dg: B....) Leonius filius quondam Petri Loeders soen super 

habita et habenda warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235r 03 do 20-05-1389. 

Willelmus Vos zvw Henricus Vos van Zoemeren verkocht aan Johannes van Weert 

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

leveren, gaande uit een huis, tuin en 10 lopen aangelegen roggeland, in 

Someren, tussen Willelmus die Cort Smit enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, het huis en de tuin reeds belast met 2 penning cijns en 6 lopen 

rogge, maat van Helmond. 

 

Willelmus Vos filius quondam Henrici Vos de Zoemeren hereditarie vendidit 

Johanni de Weert hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo 
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et orto et decem lopinatis terre siliginee eis adiacentibus sitis in 

parochia de Zoemeren inter hereditatem Willelmi die Cort Smit ex uno et 

inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: du) duobus 

denariis census et sex lopinis siliginis mensure de Helmont (dg: exinde) 

ex dictis domo et orto solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 235r 04 do 20-05-1389. 

Godefridus Scaep, zijn vrouw Elizabeth dvw Arnoldus gnd Vos en Johannes 

Broc zv voornoemde Elizabeth verkochten aan Nijcholaus gnd Coel zvw 

Arnoldus Cnoden soen van Vucht alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van Arnoldus Bac Spilmaker en diens vrouw Margareta. 

 

Godefridus Scaep maritus legitimus ut legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Arnoldi dicti Vos et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum 

tutore et Johannes Broc filius dicte Elizabeth omnia et singula bona (dg: 

sibi) eis de morte quondam Arnoldi Bac Spilmaker et Margarete quondam 

(dg: eius) uxoris eiusdem quondam Arnoldi Bac successione advoluta 

#quocumque sita# vendiderunt Nijcholao dicto Coel filio quondam Arnoldi 

Cnoden soen de Vucht promittentes (dg: ratam et ob) ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235r 05 do 20-05-1389. 

Arnoldus Zanders soen van Os verkocht aan Johannes Mersman de jongere de 

helft van een stuk land in Oss, ter plaatse gnd in die Vergarde, naast de 

tuin van voornoemde Johannes Mersman de jongere, tussen Godefridus van 

Beest enerzijds en Cristina ?dv voornoemde Johannes Mersman de jongere 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, te weten de helft 

naast voornoemde gemene weg. 

 

Arnoldus Zanders soen de Os (dg: peciam p) medietatem pecie terre (dg: 

site in parochia) site in parochia de Os (dg: in parochia) in loco dicto 

in die Vergarde iuxta ortum Johannis Mersman junioris (dg: ex uno) inter 

hereditatem Godefridi de (dg: Be) Beest ex uno et inter hereditatem 

Cristine !dicti Johannis (dg: J) Mersman junioris ex alio tendentis cum 

uno fine ad communem plateam (dg: ut dicebat) scilicet illam medietatem 

que sita est contigue iuxta dictam communem plateam vendidit dicto 

Johanni Mersman juniori promittens warandiam #tamquam de allodio# et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235r 06 do 20-05-1389. 

Nijcholaus gnd van Luijssel vernaderde en de ander week niet. 

 

Nijcholaus dictus (dg: Coel) de (dg: Luijsel pre) Luijssel prebuit et 

alter non cessit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235r 07 do 20-05-1389. 

Arnoldus die Vos vernaderde. Hij erkende. En hij behield. 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 235r 04}. 

Arnoldus die Vos prebuit et (dg: reportavit) et recognovit (dg: quod 

reportavit) obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235r 08 vr 21-05-1389. 

Voornoemde Arnoldus Vos droeg voornoemd recht over aan Nijcholaus van 

Luijssel en Nijcholaus van Laerhoven. 

 

Dictus Arnoldus Vos dictum jus supportavit Nijcholao de Luijssel et 

Nijcholao de Laerhoven. Testes Dordrecht et Aggere datum sexta post 
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cantate. 

 

BP 1178 f 235r 09 vr 21-05-1389. 

Johannes Proeft van Bucstel beloofde aan Goeswinus zvw Rutgherus van 

Zeghenworp 110 Hollandse gulden1,2 of de waarde met Sint-Philippus-en-

Jacobus aanstaande (zo 01-05-1390) te betalen. 

 

Johannes Proeft de Bucstel promisit Goeswino filio quondam Rutgheri de 

Zeghenworp centum et X Hollant gulden seu valorem ad festum Philippi et 

Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235r 10 vr 21-05-1389. 

Arnoldus Zanders soen en Henricus van Loet beloofden aan Gerardus Berkelman 

2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Bartholomeus-Apostel aanstaande (di 24-

08-1389) in Den Bosch te leveren. 

 

Arnoldus Zanders soen et Henricus de Loet promiserunt Gerardo Berkelman 

duos modios siliginis mensure de Busco ad Bartholomei apostoli proxime 

futurum persolvendos persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 235r 11 vr 21-05-1389. 

Nijcholaus Coel zvw Arnoldus Jans soen verkocht aan Petrus zvw Ghevardus 

van Essche een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land in Helvoirt, tussen 

Bartholomeus gnd Meus van Oijen enerzijds en kinderen gnd Bertrams 

Kijnderen anderzijds, (2) een huis en erf in Den Bosch, in de straat gnd 

Huls, tussen erfgoed van Henricus Godevarts soen enerzijds en erfgoed van 

Lambertus Metten soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Nijcholaus Coel filius quondam Arnoldi Jans soen hereditarie vendidit 

Petro filio quondam Ghevardi de Essche hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia de Helvoert inter 

hereditatem Bartho#lo#mei dicti Meus de Oijen ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum Bertrams Kijnderen ex alio atque ex domo et area sita 

in Busco in vico dicto Huls inter hereditatem (dg: Go) Henrici Godevarts 

soen ex uno et inter hereditatem Lamberti Metten soen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235r 12 vr 21-05-1389. 

Willelmus van den Doren verhuurde aan Johannes Cloet 2 morgen land onder de 

vrijdom etc, tussen Johannes die Writer enerzijds en Henricus van der 

Boijdonc anderzijds, voor een periode van 4 jaar, ingaande Sint-Martinus 

aanstaande (do 11-11-1389). 

 

Solvit. 

Willelmus van den Doren duo iugera terre sita infra libertatem etc inter 

hereditatem (dg: Arnoldi de Wetten ex uno et inter hereditatem) Johannis 

die Writer ex uno et inter hereditatem Henrici van der Boijdonc ex alio 

locavit (dg: .) Johanni Cloet ab eodem ad spacium (dg: trium annorum) 

quatuor annorum a festo Martini proxime futuro sine medio sequentium 

possidenda promittens warandiam et aliam obligationem deponere. Testes 

                         
1 Zie → BP 1179 p 088v 08 wo 09-08-1391, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
2 Zie → BP 1181 p 123r 06 do 25-04-1398, verklaring dat 20 nieuwe Gelre 

gulden zijn betaald in afkorting van 110 Holland gulden. 
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(dg: aa) testes Aa et W datum supra. 

 

BP 1178 f 235r 13 vr 21-05-1389. 

Wellinus Roveri en zijn zoon Gheerlacus beloofden aan Johannes van Mallant 

zvw Arnoldus Yewijns soen van Audehoesden 43 oude franken of de waarde met 

Sint-Gertrudis aanstaande (do 17-03-1390) te betalen. 

 

Wellinus Roveri et Gheerlacus eius filius promiserunt Johanni de Mallant 

filio quondam Arnoldi Yewijns soen de Audehoesden XLIII antiquos francken 

seu valorem in festo sancte Gertrudis proxime futuro persolvendos. Testes 

(dg: datum supra) Aa et W datum supra. 

 

BP 1178 f 235r 14 vr 21-05-1389. 

Henricus Coppen soen en Henricus Noet beloofden aan de secretaris, tbv 

Johannes van Erpe, 19 schilden, 1 Hollandse gulden voor 2½ schild 

gerekend3, met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Henricus Coppen soen et Henricus Noet promiserunt (dg: Johanni de) mihi 

ad opus Johannis de Erpe XIX scilde scilicet uno Hollant gulden (dg: pro 

XXX) duobus et dimidio scilt computato ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235r 15 vr 21-05-1389. 

Godefridus van Beest en Johannes Proeft van Bucstel beloofden aan Jacobus 

van Ghele 50 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-

12-1389) te betalen. 

 

Godefridus de Beest et Johannes Proeft de Bucstel promiserunt Jacobo de 

Ghele L Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235r 16 vr 21-05-1389. 

Godefridus van der Bruggen van Uphoven timmerman droeg over aan Gerardus 

van Roesel 40 gulden geld van Holland of ander paijment van dezelfde 

waarde, aan hem beloofd4 door mr Henricus van den Venne timmerman. 

 

(dg: Henricus) #Godefridus# van der Bruggen de Uphoven carpentarius 

quadraginta aureos florenos communiter gulden vocatos monete Hollandie 

seu aliud pagamentum eiusdem valoris promissos sibi a magistro Henrico 

van den Venne carpentario prout in litteris ut dicebat supportavit 

Gerardo de Roesel. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235r 17 vr 21-05-1389. 

Godefridus zvw Johannes van der Brugge van Ophoven droeg over aan Gerardus 

van Roesel een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, aan hem verkocht door Jutta dvw Henricus van der After. 

 

Godefridus filius qondam Johannis van der Brugge de Ophoven hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis venditam sibi a Jutta filia quondam Henrici van der After 

prout in litteris supportavit Gerardo de Roesel cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf7 D 01 f. 235v. 

 Quinta post cantate: donderdag 20-05-1389. 

                         
3 1 Hollandse gulden = 2,5 lichte schild = 2,5*12 plakken = 30 plakken. 
4 Zie ← BP 1178 f 217v 04 do 11-03-1389, belofte op 24-06-1390 40 Holland 

gulden te betalen. 
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 Sexta post cantate: vrijdag 21-05-1389. 

 

BP 1178 f 235v 01 ±do 20-05-1389. 

(dg: Agnes wettige ev Johannes). 

 

(dg: Agnes uxor legitima Johannis). 

 

BP 1178 f 235v 02 do 20-05-1389. 

Hermannus zvw Lambertus van der Heijden verkocht aan Nijcholaus gnd Cole 

zvw Arnoldus Cnoden soen van Vucht alle goederen, die aan hem gekomen waren 

na overlijden van Arnoldus Bac die Spilmaker en diens vrouw Margareta. 

 

Hermannus filius quondam Lamberti van der Heijden omnia bona sibi de 

morte quondam Arnoldi Bac die Spilmaker Margarete eius quondam uxoris 

successione advoluta quocumque consistentia sive (dg: sid) sita (dg: su) 

vendidit Nijcholao dicto Cole (dg: Cnode) filio quondam Arnoldi Cnoden 

soen (dg: soen) de Vucht promittens ratam servare et obligationem ex 

parte #sui deponere#. Testes (dg: datum) Aa et W datum quinta post 

cantate. 

 

BP 1178 f 235v 03 do 20-05-1389. 

Voornoemde Hermannus zvw Lambertus van der Heijden verkocht aan voornoemde 

Nijcholaus gnd Cole zvw Arnoldus Cnoden soen van Vucht het deel, dat hij 

verworven had van Bertha van Weert, in alle goederen die aan voornoemde 

Bertha gekomen waren na overlijden van Arnoldus Bac Spilmaker en diens 

vrouw Margareta. 

 

Dictus Hermannus totam partem quam ipse erga (dg: B) Bertham de Weert 

acquisiverat in omnibus bonis dicte Berthe de morte quondam Arnoldi Bac 

Spilmaker et Margarete eius uxoris successione advolutis ut dicebat (dg: 

.) vendidit dicto Nijcholao (dg: d) Coel promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235v 04 do 20-05-1389. 

Albertus Buc van !Buc vernaderde een b-erfcijns van 10 oude schilden, aan 

Adam van Mierd verkocht door Johannes van Dordrecht. De ander week. En hij 

droeg weer over. 

 

D. 

Albertus Buc de !Buc prebuit et reportavit patentes denarios ad 

redimendum hereditarium X aude scilde venditum Ade de Mierd a Johanne de 

Dordrecht et alter cessit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235v 05 do 20-05-1389. 

Ludekinus zv Martinus gnd Ludolfs soen van den Eijnde van Broeghel verkocht 

aan de broers Ludekinus en Johannes, kvw Johannes van der Rijt, een 

b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis op de onderpanden 

te leveren, gaande uit de beternis van alle erfgoederen-akkers van Henricus 

gnd die Lange nzv Yda dvw Henricus gnd Lewen, ter plaatse gnd Orle, in 

Gerwen, tussen Lambertus Gheijlings enerzijds en Johannes Boenkens 

anderzijds, te weten de meerwaarde van die erfgoederen boven (1) 8 lopen 

rogge, maat van Son, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Son, (3) 

een pacht en cijns aan erfg van Henricus gnd Hanscoemekers van Best, (4) 

grondcijnzen, welke pacht van 4 lopen voornoemde Martinus Ludolfs soen 

verworven had van voornoemde Henricus die Langhe, en die nu aan verkoper 

behoort. Overhandigen aan Egidius die Bruijn snijder. 

 

Tradentur Egidio die Bruijn sartori. {Met haal verbonden met BP 1178 f 

235v 06 en 07}. 

Ludekinus filius (dg: Mart) Martini dicti Ludolfs (verbeterd uit: 

Ludoffs) soen van den Eijnde de Broeghel hereditariam paccionem quatuor 



Bosch’ Protocol jaar 1389 05. 

 

7 

lopinorum siliginis mensure de Zonne solvendam hereditarie purificationis 

et ?et supra (dg: infra) hereditates infrascriptas tradendam ex (dg: 

#melioratione hereditatum# hereditatibus arabilibus Henrici dicti Lange 

filii naturalis quondam Yde filie quondam Henrici dicti Lev Lewen) 

melioratione omnium hereditatum arabilium Henrici dicti die Lange filii 

naturalis Yde filie quondam Henrici dicti Lewen sitarum in (dg: Oerle) 

loco dicto Orle in parochia de Gherwen inter hereditatem Lamberti 

Gheijlings et inter hereditatem Johannis Boenkens scilicet ex 

melioratione dictarum (dg: omnium) hereditatum arabilium que est ultra 

octo lopinos siliginis dicte mensure et ultra hereditariam paccionem 

unius modii siliginis dicte mensure et ultra paccionem et censum 

#heredibus# Henrici dicto! Hanscoemekers de Best et ultra census 

dominorum (dg: fundi) ex premissis hereditatibus arabilibus solvendos 

quam paccionem quatuor lopinorum dictus Martinus Ludolfs soen erga dictum 

Henricum die Langhe acquisiverat #et quam nunc ad se spectare dicebat# ut 

dicebat vendidit Ludekino (dg: filio quondam Johannis v) et Johanni 

fratribus liberis quondam Johannis van der Rijt promittens ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte (dg: d) et dicti Martini et 

quorumcumque heredum dicti Martini deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235v 06 do 20-05-1389. 

Voornoemde Ludekinus zv Martinus Ludolfs soen verkocht aan voornoemde 

broers Ludekinus en Johannes, kvw Johannes van der Rijt, een b-erfpacht van 

8 mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, 

gaande uit (1) een stuk land, 2 lopen rogge groot, ter plaatse gnd Orle, 

tussen Lambertus Gheijlings enerzijds en Henricus gnd Yden anderzijds, (2) 

een stuk land aldaar, in lengterichting naast voornoemd stuk land, 1 lopen 

rogge groot, welke pacht voornoemde Martinus Ludolfs soen verworven had van 

Henricus Yden soen gnd Heijne die Lange, en welke pacht nu aan verkoper 

behoort. 

 

Dictus Ludekinus filius Martini Ludolfs soen hereditariam paccionem octo 

modiorum siliginis mensure de Oerle solvendam hereditarie purificationis 

et supra hereditates infrascriptas tradendam ex pecia terre #duo lopina 

siliginis in semine capiente# sita in (dg: in) loco dicto Orle inter 

hereditatem Lamberti Gheijlings et inter hereditatem Henrici dicti Yden 

(dg: ex alio) atque ex pecia terre sita ibidem longitudinaliter iuxta 

dictam peciam terre unum lopinum siliginis in semine capiente quam 

paccionem dictus Martinus (dg: er) Ludolfs soen erga Henricum Yden soen 

dictum Heijne die Lange acquisiverat et quem pactum nunc ad se spectare 

dicebat vendidit dictis Ludekino et Johanni fratribus liberis quondam 

Johannis van der Rijt promittens ut immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235v 07 do 20-05-1389. 

Johannes zv Lambertus van der Rijt verkocht aan Godefridus zvw Petrus gnd 

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

Aleijdis ev voornoemde Lambertus. 

 

Johannes filius Lamberti van der Rijt (dg: totam) omnia bona sibi de 

morte quondam Aleijdis sue matris uxoris olim dicti Lamberti successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita vendidit (dg: Joh) 

Godefrido filio quondam Petri dicti Broc promittens warandiam et 

obligationem (dg: dep) ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235v 08 do 20-05-1389. 

Johannes Broc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Broc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235v 09 vr 21-05-1389. 

Leonius en zijn zuster Theoderica, kvw Godefridus van Erpe, en Johannes van 



Bosch’ Protocol jaar 1389 05. 

 

8 

Dommellen ev Katherina dvw voornoemde Godefridus gaven uit aan Godefridus 

die Hoessche (1) de helft van alle erfgoederen, die waren van wijlen hr 

Godefridus van Os ridder, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd op 

Hezeakker, (2) de helft van de beemden van wijlen voornoemde hr Godefridus 

van Os, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd die Rumelse Beemden en ter 

plaatse gnd in de Gestelse Bossen; de uitgifte geschiedde voor (a) 14 

penning grondcijns, en thans voor (b) een n-erfcijns van 4 pond geld, een 

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

eerst met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389), verder deze helft belast met 

½ roede dijk in de dijk van Herlaar. 

 

Leonius et Theoderica eius soror liberi quondam Godefridi de Erpe #cum 

tutore# et Johannes de Dommellen maritus et tutor Katherine sue uxoris 

filie dicti quondam Godefridi medietatem omnium hereditatum que fuerant 

quondam domini Godefridi de Os militis sitarum in parochia de Ghestel 

prope Herlaer in loco dicto op Hezeacker atque medietatem pratorum dicti 

quondam domini Godefridi de Os sitorum in dicta parochia in loco dicto 

die Rumelsche Beemde et in loco dicto in den Ghestelsche Bossche ut 

dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Godefrido die Hoessche ab 

eodem hereditarie possidendas pro (dg: censibus) XIIII denariis census 

domini fundi exinde solvendis dandis et solvendis etc atque pro 

hereditario censu quatuor librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo termino nativitatis 

Johannis proxime futuro ex premissis medietatibus promittentes cum tutore 

warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et alter repromisit) 

exceptis (dg: una) #dimidia# virgata aggeris (dg: de) in aggere de 

Herlaer ad dictam medietatem spectante et alter repromisit. Testes 

Dordrecht et Aggere datum sexta post cantate. 

 

BP 1178 f 235v 10 vr 21-05-1389. 

Johannes zv Godefridus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Godefridi de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 235v 11 vr 21-05-1389. 

Voornoemde Godefridus die !Goessche beloofde aan Johannes zvw Godefridus 

van Erpe 30 Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-

1390) te betalen. 

 

Dictus Godefridus die !Goessche promisit Johanni filio quondam Godefridi 

de Erpe XXX Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235v 12 vr 21-05-1389. 

Godefridus Scaep en zijn vrouw Elizabeth dvw Arnoldus Vos verkochten aan 

Nijcholaus van Luijssel en Nijcholaus van Laervenne hun deel in alle 

goederen, die aan Hadewigis dvw voornoemde Arnoldus Vos gekomen waren na 

overlijden van Arnoldus Bac Spilmaker en diens vrouw Margareta. 

 

Godefridus Scaep maritus et (dg: tut) legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Arnoldi Vos et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore 

(dg: omnia bona) totam partem eis competentem in omnibus bonis que 

Hadewigi filie dicti quondam Arnoldi Vos de morte quondam Arnoldi Bac 

Spilmaker et (dg: Marg) Margarete eius uxoris successione fuerant 

advoluta quocumque locorum consistentibus sive sitis vendiderunt 

Nijcholao de Luijssel et Nijcholao de Laervenne promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Emondus et Aggere 

datum supra. 
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BP 1178 f 235v 13 vr 21-05-1389. 

Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus van Eijndoven droeg over aan Albertus 

Wael 153 oude schilden, aan hem beloofd5 door Mathijas zvw Mathijas gnd 

Cuper van Gorichem. 

 

Arnoldus de Eijndoven filius quondam Ghevardi de Eijndoven centum et 

quinquaginta tres aureos denarios antiquos communiter aude scilde vocatos 

promissos sibi a Mathija filio quondam Mathije dicti Cuper de Gorichem 

prout in litteris supportavit Alberto Wael cum litteris et jure (dg: 

pro). Testes W et Emondus datum supra. 

 

BP 1178 f 235v 14 vr 21-05-1389. 

Albertus die Wael verklaarde ontvangen te hebben van Arnoldus van Eijndoven 

(1) alle achterstallige termijnen, die aan het Geefhuis in Den Bosch 

ontbraken, van een b-erfpacht van 4 mud rogge en een b-erfcijns van 10 

pond, die voornoemde Arnoldus moet leveren aan het Geefhuis, (2) 5 pond van 

de cijns van 10 pond, van de komende termijn van Sint-Jan (do 24-06-1389), 

(3) alle achterstallige termijnen, die aan voornoemde Albertus ontbreken, 

van een b-erfcijns van 10 oude schilden, die voornoemde Arnoldus moet 

betalen aan voornoemde Albertus, (4) 10 oude schilden, van de termijn van 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389), van de cijns van 10 oude schilden. 

 

Albertus die Wael palam recognovit per Arnoldum de Eijndoven fore 

satisfactum ab arrestadiis mense sancti spiritus in Busco deficientibus 

occacione hereditarie paccionis quatuor modiorum siliginis #et 

hereditarii census X librarum# #et a quinque libris de dicto censu X 

librarum proveniente in festo nativitatis beati Johannis proxime futuro# 

quos dictus Arnoldus dicte mense solvere tenetur annuatim et ab omnibus 

arrestadiis dicto Alberto deficientibus a quocumque tempore usque in diem 

presentem occacione hereditarii census X aude scilde quem dictus Arnoldus 

dicto Alberto solvere tenetur et a X aude scilde dicto Alberto 

proveniendis in festo nativitatis Domini #proxime futuro# occacione dicti 

census X aude scilde. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 235v 15 vr 21-05-1389. 

Voornoemde Arnoldus van Eijndoven beloofde aan Johannes van Rode 

gewantsnijder 5 gulden pieter, 6 franken en ½ oude schild of de waarde, met 

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

 

Dictus Arnoldus de Eijndoven promisit Johanni de Rode pannicide quinque 

gulden peter et sex francken et dimidium aude scilt seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes W et Emont datum 

supra. 

 

BP 1178 f 235v 16 vr 21-05-1389. 

Johannes zvw Henricus Tijmmermans van Bakel verkocht aan Johannes zvw 

Willelmus Moerken een hofstad gnd Houbraken, in Helmond, tussen Johannes 

Claes soen enerzijds en kv Cristina gnd Aelbrechts anderzijds, welke 

hofstad hij in cijns verkregen had van Johannes van Bruheze, belast met de 

cijns in de brief vermeld. 

 

Johannes filius quondam Henrici Tijmmermans de Bakel domistadium quoddam 

dictum communiter Houbraken situm in Helmont inter hereditatem Johannis 

Claes soen ex uno et inter hereditatem liberorum Cristine dicte 

Aelbrechts ex alio quod domistadium ipse erga Johannem de Bruheze ad 

censum acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Willelmi Moerken (dg: pro) supportavit simul cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

                         
5 Zie ← BP 1178 f 066bisr 06 di 29-12-1388, belofte op 25-12-1389 153 oude 

schilden te betalen. 
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censu in dictis litteris contento. Testes Willelmus et Dordrecht datum 

sexta post cantate. 

 

BP 1178 f 235v 17 vr 21-05-1389. 

Johannes zvw Henricus Tijmmermans beloofde aan Lucas zvw Johannes van de 

Kelder 23 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes filius quondam Henrici Tijmmermans promisit Luce filio quondam 

Johannis de Penu XXIII Hollant gulden vel valorem ad monitionem (dg: .) 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 D 02 f. 236. 

 Sexta post cantate: vrijdag 21-05-1389. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 22-05-1389. 

 Secunda post vocem: maandag 24-05-1389. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 28-05-1389. 

 

BP 1178 f 236r 01 vr 21-05-1389. 

Henricus Pape zvw Johannes Baliart verkocht aan Ghisbertus zvw Henricus gnd 

Luten soen van Eijndove een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Pinksteren in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 22-05-

1390), gaande uit (1) een beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd ter Notelen, 

tussen erfgoed gnd der Joffrouwen Erve van der Notelen enerzijds en de 

gemeint anderzijds, (2) een akker, 5 lopen rogge groot, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Luttellaar, tussen Johannes gnd Wandelaer enerzijds en kinderen 

gnd Jan Her Aelbrechts Kijnderen anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Henricus Pape filius quondam Johannis Baliart hereditarie vendidit 

Ghisberto filio quondam Henrici dicti Luten soen de Eijndove hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

(dg: purificationis pinxten et) in festo penthecostes et pro primo 

termino (dg: ul a ultra) a penthecostes proxime futuro ultra annum et in 

Busco tradendam ex quodam prato sito in parochia de (dg: Oeste) Oerscot 

in loco dicto ter Notelen inter hereditatem (dg: quondam) dictam der 

Joffrouwen Erve van der Notelen ex uno et inter communitatem ex alio 

atque ex agro (dg: sito) quinque lopinos siliginis in semine capiente 

sito in parochia de Bucstel ad locum dictum Luttellaer inter hereditatem 

Johannis dicti Wandelaer ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum 

Jan Her Aelbrechts Kijnderen ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi ex 

premissis solvendis et sufficientem facere. Testes Willelmus et Emondus 

datum sexta post cantate. 

 

BP 1178 f 236r 02 za 22-05-1389. 
Vergelijk: BHIC, Kapittel van Oirschot, toegangsnr 241, regest nr 115, inv.nr. 388, 22-05-

1389. 

Arnoldus Rover van der Lake verkocht aan Johannes van den Doerne van Arscot 

een n-erfpacht van 3 lopen rogge en 3 lopen mout, maat van Oirschot, uit 

een b-erfpacht van 16 lopen, half rogge en half mout, behorend aan 

voornoemde Arnoldus Rover, uit een erfpacht van 4 mud, half rogge en half 

mout, die wijlen hr Willelmus van Den Bosch ridder met Lichtmis beurde, 

gaande uit (1) een hoeve gnd des Vedeleers Hoeve die nu behoort aan 

Johannes Dircs soen van Westelberze, in Oirschot, ter plaatse ter Notelen, 

(2) een hoeve die behoort aan erfg vw Henricus van den Bijstervelt, aldaar 

gelegen. 

 

Arnoldus Rover van der Lake hereditariam paccionem trium lopinorum 

siliginis et trium lopinorum (dg: ordei #m) brasii# mensure de Oerscot de 

hereditaria paccione (dg: octo lopi) sedecim lopinorum mediatim siliginis 

et mediatim (dg: ordei) #brasii# dicte mensure ad dictum Arnoldum Rover 

spectante de hereditaria paccione quatuor modiorum mediatim siliginis et 

mediatim (dg: ordei) #brasii# dicte mensure quam dominus quondam 
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Willelmus de Busco miles solvendam habuit habuit hereditarie 

purificationis et (dg: in) supra dictas hereditates tradendam ex manso 

dicto (dg: des V) des Vedeleers Hoeve nunc ad Johannem Dircs soen de 

Westelberze spectante sito in parochia de (dg: Oest) Oerscot in loco 

dicto ter Noetelen atque ex manso spectante ad heredes quondam Henrici 

van den Bijstervelt (dg: sp) sito ibidem ut dicebat (dg: s) vendidit 

Johanni (dg: de Doern) van den Doerne de Arscot promittens warandiam et 

obligationem in #primo#dicta paccione existentem deponere. Testes W et 

Dordrecht datum sabbato post cantate. 

 

BP 1178 f 236r 03 za 22-05-1389. 

Johannes Zoemer beloofde aan Gerardus gnd Peteren 50 Hollandse gulden of de 

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

 

Johannes Zoemer promisit Gerardo dicto Peteren L Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 236r 04 za 22-05-1389. 

Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus verkochten aan Adam van Mierd een 

n-erfcijns6 van 4 oude schilden geld van de keizer of van de koning van 

Frankrijk of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis7, erf 

en tuin, in Den Bosch, aan de straat gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van 

wijlen Godinus van Lijt enerzijds en een weg gnd de Molenweg anderzijds. 

 

Rutgherus Cort et Henricus eius filius hereditarie vendiderunt Ade de 

Mierd hereditarium censum quatuor aude scilde monete cesaris vel regis 

Francie seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo area 

et orto (dg: de sitis in Bu) dictorum venditorum sitis in Busco ad vicum 

dictum Wijnmolenberch inter hereditatem quondam (dg: Godefridi) #Godini# 

de Lijt ex uno et inter quandam viam dictam Molenwech ex alio promitens 

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

excepto censu domini ducis) et sufficientem facere. Testes Heijme et W 

datum supra. 

 

BP 1178 f 236r 05 za 22-05-1389. 

Henricus Dicbier zv Godefridus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus (dg: f) Dicbier filius Godefridi prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 236r 06 za 22-05-1389. 

Johannes Zoemer verkocht aan Gerardus gnd Peteren een b-erfcijns van 4 pond 

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

voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1389), gaande uit twee 

huizen en erven, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, in een straatje dat 

loopt van de Hinthamerstraat langs erfgoed van Henricus Riemslegers naar 

het gemene water, tussen erfgoed van Ancelmus die Greve enerzijds en het 

gemene water anderzijds, strekkend vanaf voornoemd straatje achterwaarts 

tot aan erfgoed van wijlen Mechtildis van Bruheze, reeds belast met 47 

schelling geld. 

 

Johannes Zoemer hereditarie vendidit Gerardo dicto Peteren hereditarium 

censum quatuor librarum (dg: so) monete solvendum hereditarie mediatim 

                         
6 Zie → VB 1799 f 163v 05 ma 10-01-1401, Arnt Rover Boest dair toe mechtich gemaect van heren 
Adaem van Mierde … was gericht … aen huijs erve ende hof gelegen in tsHertogenbossche tot stat 

geheijten Wijnmolenberch tusschen den erve wilner Goddijns van Lijt aen deen side ende 

tusschen enen wech aldaer streckende geheijten die Molenwech aen dander side overmids gebrecke 

van erfcijns die die heren Adaem dair aen hadde. 
7 Zie ← BP 1175 f 037r 03 ±vrijdag 05-03-1367, overdracht van een erfcijns 

uit dit huis. 
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Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis Johannis proxime 

futuro ex duabus domibus et areis dicti venditoris sitis in Busco in vico 

Hijnthamensi in quodam viculo tendente a vico Hijnthamensi iuxta 

hereditatem Henrici Riemslegers versus communem (dg: plateam) #aquam# 

inter hereditatem Ancelmi die Greve ex uno et inter (dg: here) communem 

aquam ex alio tendentibus a dicto (dg: viculio) viculo retrorsum ad 

hereditatem quondam Mechtildis de Bruheze ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XLVII solidis 

monete exinde solvendis et sufficientem facere. Testes W et Dordrecht 

datum supra. 

 

BP 1178 f 236r 07 ma 24-05-1389. 

Johannes zvw Heijnmannus van der Hoeven beloofde aan Johannes Keijmpken, 

tbv Godestodis, ev voornoemde Johannes Kempen en ndv eerstgenoemde 

Johannes, en tbv Elizabeth, Katherina, Agnes en Oda, ndv eerstgenoemde 

Johannes, een n-erfpacht van 12 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit alle goederen van eerstgenoemde Johannes. Zou een van 

voornoemde Godestodis, Elizabeth, Katherina, Agnes en Oda overlijden zonder 

wettig nageslacht, dan gaat de pacht naar de overlevenden. De brief 

overhandigen aan Henricus zv Lambertus van den Arennest. 

 

Johannes filius quondam Heijnmanni van der Hoeven promisit super habita 

et habenda Johanni Ke#ij#mpken ad opus Godestodis uxoris dicti Johannis 

Kempen filie naturalis primodicti Johannis et ad! Elizabeth Katherine 

Agnetis et Ode filiarum (dg: primo) naturalium primodicti Johannis se 

daturum et soluturum dictis Godestodi Elizabeth Katherine Agneti et Ode 

hereditariam paccionem XII modiorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis ex omnibus bonis primodicti Johannis habitis 

et habendis quocumque sitis sive sitis tali condicione si aliquis 

dictorum Godestodis Elizabeth Katherine Agnetis et Ode decessere sine 

prole legitima quod extunc dicta paccio ad alios superstites remanentes 

devolvetur. Testes Willelmus et Dordrecht datum (dg: supra secunda ..) 

secunda post vocem. Tradetur littera Henrico filio Lamberti van den 

Arennest. 

 

BP 1178 f 236r 08 ma 24-05-1389. 

Johannes van Malsen verhuurde aan Leonius van Erpe voor een periode van 3 

jaar, ingaande Sint-Jan-Geboorte aanstaande (do 24-06-1389), een huis en 

erf met toebehoren, in Den Bosch, naast de plaats gnd Zile, tussen erfgoed 

van Rodolfus Wise enerzijds en erfgoed van Franco Croke anderzijds, voor 16 

Hollandse gulden of de waarde per jaar, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan. Voornoemde Leonius zal het huis 

onderhouden in dak en wanden. Zou er in die drie jaar iets opnieuw moeten 

worden gebouwd, dan zal voornoemde Leonius ervoor zorgen dat dit gebouwd 

wordt, in overleg met voornoemde Johannes; de kosten hiervan worden op de 

huurprijs in mindering gebracht. Zou voornoemd huis door vuur of wind te 

gronde gaan, dan eindigt deze verhuur. 

 

Johannes de Malsen domum et aream cum suis attinentiis sitam in 

Buscoducis iuxta locum dictum Zile inter hereditatem Rodolfi Wise ex uno 

et inter hereditatem Franconis Croke ex alio ut dicebat locavit Leonio de 

Erpe ab eodem (dg: h) ad spacium trium annorum post festum nativitatis 

Johannis proxime futurum sine medio sequentium possidendam anno quolibet 

dictorum trium annorum pro XVI Hollant gulden seu valorem dandis sibi ab 

alio anno quolibet dictorum trium annorum mediatim Domini et mediatim 

Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime futuro promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia tali condicione quod dictus Leonius dictam domum 

in bona disposicione observabit dictis tribus annis durantibus de tecto 

et de parietibus item si aliquid contingat de novo edificari in dicta 

domo dictis tribus annis durantibus hoc dictus Leonius edificari 



Bosch’ Protocol jaar 1389 05. 

 

13 

procurabit #de concilio dicti (dg: Joh) Johannis# scilicet dictus 

Johannes (dg: custos et) hoc quod huiusmodi novum edificium (dg: custad) 

custaverit dicto Leonio de pecunia dicte locacionis defalcabit item si 

contingat dictam domum communi infortunio ignis aut venti deperiri vel 

annullari extunc dicta locacio post huiusmodi combustionem et 

annullacionem (dg: dicte) #eiusdem# domus expirabit scilicet dictus 

Leonius tenebitur persolvere pecuniam dicte locacionis pro rata temporis 

tunc preteriti ut ipsi mutuo recognoverunt et promiserunt (dg: m). Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 236r 09 ma 24-05-1389. 

Voornoemde Leonius beloofde aan voornoemde Johannes van Malsen 16 Hollandse 

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

 

Dictus Leonius promisit dicto Johanni de Malsen XVI Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 236r 10 ma 24-05-1389. 

Johannes Buekentop beloofde aan Johannes Vinninc goudsmid 12 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te leveren. 

 

Solvit. 

Johannes Buekentop promisit Johanni Vinninc aurifabro XII modios nove 

siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 236r 11 vr 28-05-1389. 

Happo en Rutgherus, kvw Happo zv Rutgherus gnd des Moren soen, en 

Theodericus van den Bogarde szvw voornoemde Happo droegen over aan 

Nijcholaus van Doerne szvw voornoemde Happo (1) het deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van voornoemde Happo, in een cijns van ?7 oude 

schilden of ander paijment van dezelfde waarde, aan wijlen voornoemde Happo 

beloofd door Johannes gnd van Enghelen, Arnoldus gnd Rover Snobbe en 

Godefridus gnd van Rode, (2) het deel dat aan hen behoort in alle schulden, 

die voornoemde Johannes van Enghelen verschuldigd was aan wijlen voornoemde 

Happo. 

 

Happo (dg: -ni) Rutgherus liberi quondam Happonis filii Rutgheri dicti 

des Moren soen et Theodericus van den Bogarde gener dicti quondam 

Happonis (dg: centum denarios aureos antiquos communiter scilde) totam 

partem et omne jus eis de morte dicti quondam Happonis successione 

advolutas in censu ?VII aure[is] antiquis! communiter scilde vocatis! seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris promissis dicto quondam Happoni a (dg: 

d) Johanne dicto de Enghelen Arnoldo dicto Rover Snobbe et Godefrido 

dicto de Rode prout in litteris atque totam (dg: jus) partem et omne jus 

eis competentes in omnibus debitis (dg: que) #que# dictus Johannes #de 

Enghelen# debebat dicto quondam Happoni ut dicebant supportaverunt 

Nijcholao de Doerne genero dicti quondam Happonis ?cum [dictis litteris] 

et jure. Testes Gerardus et W datum in crastino ascensionis. 

 

1178 mf7 D 03 f. 236v. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 28-05-1389. 

 Secunda post exaudi: maandag 31-05-1389. 

 Tercia post exaudi: dinsdag 01-06-1389. 

 

BP 1178 f 236v 01 vr 28-05-1389. 

Bartholomeus gnd Meus van Oijen verkocht aan broeder Henricus Berwout prior 

etc een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Helvoirt, tussen Johannes Bertrams enerzijds en Johannes zvw Johannes gnd 
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Lijsen soen anderzijds, (2) 1 dagmaat beemd, ter plaatse gnd Cromvoirt, ter 

plaatse gnd die Strijpt, tussen wijlen Hadewigis Stripen enerzijds en 

Henricus van Essche anderzijds. Verkoper en zijn zoon Arnoldus beloofden 

lasten af te handelen, uitgezonderd 20 schelling gemeen paijment die eruit 

gaan. 

 

Bartholomeus dictus Meus de Oijen (dg: et Arnoldus eius filius) legitime 

vendidit fratri Henrico Berwout priori etc vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet dicti emptoris et non 

ultra nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo et orto et 

hereditatibus eis adiacentibus sitis in parochia de Helvoert inter 

hereditatem Johannis Bertrams ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Johannis dicti Lijsen soen ex alio atque ex una diurnata prati 

sita in (dg: in) loco dicto Crumvoert in loco dicto die Strijpt inter 

hereditatem quondam Hadewigis Stripen ex uno et inter hereditatem Henrici 

de Essche ex alio ut dicebat promittens et cum eo Arnoldus eius filius 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

XX solidis communis pagamenti exinde solvendis et sufficientem facere et 

cum mortuus fuerit. Testes W et Dordrecht datum in f crastino 

ascensionis. 

 

BP 1178 f 236v 02 vr 28-05-1389. 

Johannes Sprengher van Gheldorp beloofde aan Arnoldus Nolleken Geronc 100 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) 

te betalen. 

 

Johannes Sprengher de Gheldorp promisit Arnoldo Nolleken Geronc centum 

Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 236v 03 vr 28-05-1389. 

Willelmus Huijsman van Lijttoijen smid verkocht aan Henricus Bits soen een 

huis en tuin in Lithoijen, tussen voornoemde Henricus gnd Bits soen 

enerzijds en wijlen Hermannus Wijnkens soen anderzijds. 

 

Willelmus Huijsman de Lijttoijen faber domum et ortum sitos in parochia 

de Lijttoijen inter hereditatem Henrici dicti Bits soen ex uno et inter 

hereditatem quondam Hermanni Wijnkens soen ex alio vendidit (dg: He) 

dicto Henrico Bits soen promittens warandiam et obligationem deponere 

tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 236v 04 vr 28-05-1389. 

Henricus Bernts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Bernts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 236v 05 vr 28-05-1389. 

Voornoemde Henricus Bits soen beloofde aan voornoemde verkoper 15 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) en 15 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te 

betalen. 

 

Dictus Henricus (dg: Bernts) #Bits# soen promisit dicto venditori XV 

Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime et (dg: totidem) XV Hollant 

gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 236v 06 vr 28-05-1389. 

De broers Happo en Rutgherus, kvw Happo zvw Rutgherus gnd Muer, Theodericus 

van den Boegharde ev Elizabeth, en Nijcholaus van Doerne ev Katherina, dvw 

Happo, droegen over aan Nijcholaus Nouden, tbv hem en zijn kinderen verwekt 
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bij wijlen zijn vrouw Jutta dvw Rutgherus gnd die Muer, een n-erfpacht van 

22 lopen rogge, maat van Woensel, met Lichtmis in Woensel te leveren, 

gaande uit alle erfgoederen, die aan Walterus zvw Godefridus gnd Scoeps 

soen gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Walterus en 

na overlijden van Elizabeth sv voornoemde Walterus, gelegen onder Woensel, 

Tongerle en Wetten, welke pacht wijlen voornoemde Happo verworven had van 

voornoemde Walterus. 

 

Happo et Rutgherus fratres liberi quondam Happonis filii quondam Rutgheri 

dictus Muer (dg: here) Theodericus van den Boegharde maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris et Nijcholaus de Doerne maritus et tutor 

Katherine sue uxoris filiarum quondam Happonis hereditariam paccionem 

viginti duorum lopinorum siliginis mensure de Woenssel solvendam 

hereditarie #purificationis et in parochia de Woensel tradendam# ex 

omnibus et singulis hereditatibus que Waltero filio quondam Godefridi 

dicti Scoeps soen de morte quondam parentum eiusdem Walteri atque de 

morte quondam Elizabeth sororis olim eiusdem Walteri jure successionis 

hereditarie sunt advolute quocumque locorum infra parochias de Woensel 

(dg: et de) de (dg: Tongherle) Tonghelre et de Wetten situatis quam 

paccionem dictus quondam Happo erga dictum Walterum acquisiverat prout in 

litteris supportaverunt Nijcholao Nouden ad opus sui et ad opus liberorum 

suorum ab eodem Nijcholao Nouden et Jutta quondam sua uxore filia quondam 

Rutgheri dicti die (dg: Mo) Muer simul (dg: parit) genitorum (dg: 

promittentes ratam servare et ob) cum litteris et aliis et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere tali 

condicione quod dictus Nijcholaus Nouden dictam paccionem ad suam vitam 

integraliter possidebit post eius decessum ad dictos suos liberos eius 

Nijcho Nouden hereditarie devolvendam. Testes (dg: v) datum supra. 

 

BP 1178 f 236v 07 vr 28-05-1389. 

(dg: Nijcholaus Nouden). 

 

BP 1178 f 236v 08 vr 28-05-1389. 

De broers Rutgherus en Henricus, kvw Henricus Berwout, Theodericus van 

Enghelant ev Yda, Henricus Hadewigen ev Elizabeth, dvw voornoemde Henricus 

Berwout, Nijcholaus Nouden en zijn kinderen Henricus en Elizabeth deden tbv 

de broers Happo en Rutgherus, kvw Happo zv Rutgherus Mueren soen, 

Theodericus van den Boegarden en Nijcholaus van Doerne, szvw voornoemde 

Happo, afstand van een huis en tuin van wijlen voornoemde Rutgherus gnd des 

Mueren, in Eindhoven, achter de kerk, ter plaatse gnd in die Bleke, tussen 

Aleijdis Moerkens enerzijds en de landweer gnd vest van Eindhoven 

anderzijds. 

 

(dg: Yda Elizabeth et) Rutgherus et Henricus fratres liberi quondam 

Henrici Berwout Theodericus de Enghelant maritus et tutor legitimus Yde 

sue (dg: He) uxoris Henricus Hadewigen (dg: pelliciator) maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum dicti #Henrici# quondam Berwout 

Nijcholaus Nouden Henricus #et# Elizabeth eius liberi cum tutore super 

domo et orto quondam Rutgheri dicti des Mueren sitis in Eijndoven retro 

ecclesiam #in loco dicto in die Bleke# inter hereditatem Aleijdis 

Moerkens ex uno inter munimen dictum vest de Eijndoven ex alio (dg: ad) 

et super jure ad opus Happonis et Rutgheri fratrum liberorum quondam 

Happonis filii dicti Rutgheri Mueren soen Theoderici van den Boegarden et 

Nijcholai de Doerne generorum eiusdem quondam Happonis #renunciaverunt# 

promittentes cum ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 236v 09 vr 28-05-1389. 

Voornoemde broers Happo en Rutgherus, kvw Happo zvw Rutgherus des Mueren 

soen, Theodericus van den Bogarde ev Elizabeth, en Nijcholaus van Doerne 
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{niet afgewerkt contract}. 

 

Dicti Happo et Rutgherus fratres liberi quondam Happonis filii quondam 

Rutgheri des Mueren soen Theodericus van den Bogarde maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris et Nijcholaus de Doerne. 

 

BP 1178 f 236v 10 vr 28-05-1389. 

De broers Rutgherus en Henricus, kvw Henricus Berwout, Theodericus van 

Enghelant ev Yda, en Henricus Hadewigen bontwerker ev Elizabeth, dvw 

voornoemde Henricus, droegen over aan Nijcholaus Nouden, tbv hem en 

Henricus en Elizabeth, kv voornoemde Nijcholaus en wijlen Jutta dvw 

Rutgherus gnd des Mueren soen, hun deel in het ¼ deel, dat aan voornoemde 

Jutta dvw Rutgherus gnd des Mueren soen, mv voornoemde Rutgherus, Henricus, 

Yda en Elizabeth, gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde 

Jutta, in een hoeve van voornoemde wijlen Rutgherus des Mueren soen, in 

Woensel, ter plaatse gnd Velthoven, naast de hoeve van wijlen Ghibo Herinc, 

te weten aan de kant van de hoeve van voornoemde wijlen Ghibo Herinc 

richting de kerk van Woensel. Eerstgenoemde broers Rutgherus en Henricus, 

Theodericus van Enghelant en Henricus Hadewigen behouden in dit ¼ deel een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Woensel, die voornoemde Nijcholaus en 

zijn kinderen Henricus en Elizabeth hen hieruit beloofd hadden, op de hoeve 

te leveren. De brief overhandigen. 

 

Rutgherus et Henricus fratres liberi quondam Henrici Berwout Theodericus 

de Enghelant maritus et tutor Yde sue uxoris et Henricus Hadewigen 

pelliciator maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filiarum 

dicti quondam Henrici (dg: unam quartam partem ad ipsos spectantem in 

quodam manso quondam Rutgheri) totam partem et omne jus eis competentes 

quovis modo in una quarta #parte# que Jutte matri (dg: -s) olim dictorum 

Rutgheri Henrici (dg: Ode) #Yde et# Elizabeth (dg: -.) filie quondam 

Rutgheri dicti des Mueren soen de morte quondam parentum eiusdem quondam 

Jutte jure successionis hereditarie fuerat advoluta in quodam manso dicti 

quondam Rutgheri des Mueren soen sito in parochia de Woensel ad locum 

dictum Velthoven contigue iuxta mansum quondam (dg: Gho) Ghibonis Herinc 

(dg: ?s) scilicet in latere eiusdem mansi dicti quondam Ghibonis (dg: 

Henr) Herinc (dg: in la) versus ecclesiam de Woensel et in attinentiis 

dicte quarte partis primodicti mansi quocumque sitis ut dicebant (dg: 

promittentes ratam servare et ob) supportaverunt Nijcholao Nouden ad opus 

sui et ad opus #Henrici et Elizabeth# liberorum eiusdem Nijcholai ab 

eodem Nijcholao et dicta quondam Jutta pariter genitorum promittentes 

ratam servare et obligationem (dg: de) ex parte eorum deponere tali 

condicione quod dictus Nijcholaus Nouden dictas partem et jus obtinebit 

et possidebit quamdiu vixerit in humanis post eius decessum ad dictos 

Henricum et Elizabeth eius liberos hereditarie devolvendas salva tamen 

primodictis Rutghero Henrico fratribus Theoderico de Enghelant et Henrico 

Hadewigen in dicta quarta parte cum suis attinentiis hereditaria paccione 

quatuor modiorum siliginis mensure de (dg: Busco) Woensel quam dicti 

Nijcholaus Henricus et Elizabeth eius liberi eis in dicta quarta parte 

promiserant et supra (dg: dictam) dictum mansum tradenda. Testes datum 

supra. Tradetur littera (dg: dicto Henrico Hadewigen). 

 

BP 1178 f 236v 11 vr 28-05-1389. 

Voornoemde Nijcholaus Nouden en zijn kinderen Henricus en Elizabeth 

beloofden aan voornoemde broers Rutgherus en Henricus, kvw Henricus 

Berwout, Theodericus en Henricus Hadewigen een n-erfpacht van 4 mud rogge, 

maat van Woensel, met Lichtmis op de navolgende hoeve te leveren, gaande 

uit voornoemd ¼ deel van voornoemde hoeve. De brief overhandigen aan 

voornoemde Henricus Hadewigen. 

 

Dicti Nijcholaus Nouden Henricus et Elizabeth eius liberi cum tutore 

promiserunt #indivisi# se daturos et soluturos dictis Rutghero et Henrico 
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fratribus liberis quondam Henrici Berwout Theoderico et Henrico Hadewigen 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Woensel 

hereditarie purificationis et supra mansum infrascriptum tradendam ex 

dicta quarta parte (dg: cum suis attinentiis) mansi predicti et ex 

attinentiis eiusdem quarte partis. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Henrico Hadewigen. 

 

BP 1178 f 236v 12 ±vr 28-05-1389. 

(dg: Aert Nolleken Geronc vernaderde). 

 

(dg: Aert Nolleken Geronc prebuit suos patentes denarios quos ad 

redimendum). 

 

BP 1178 f 236v 13 ma 31-05-1389. 

Hubertus Truden soen van Kessel vernaderde een schuur zonder ondergrond, in 

Schijndel, aan Johannes Scijndelman verkocht door Albertus van Kessel 

wonend in Schijndel. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Hubertus Truden soen de Kessel prebuit et exhibuit patentes denarios ad 

redimendum horreum sine fundo consistens in Scijnle venditum Johanni 

Scijndelman (dg: erga) #ab# Alberto (dg: -um) de Kessel commorante in 

Scijnle (dg: emendo acquisiverat) ut dicebat et alter cessit et 

reportavit. Testes Heijme et Willelmus datum secunda post exaudi. 

 

BP 1178 f 236v 14 di 01-06-1389. 

Stephanus Wert en Jacobus Loze beloofden aan Johannes van Neijnsel, tbv de 

stad Den Bosch, de stad schadeloos te houden, indien de stad door 

onachtzaamheid van of namens voornoemde Stephanus op de vitta en het 

erfgoed, behorend aan de stad, in Scoenen, schade lijdt, in het komende 

jaar, ingaande heden. 

 

Stephanus Wert (dg: Gerardus de Vladeracken) #et Jacobus Loze# 

promiserunt indivisi super omnia (dg: Martino Monix) #super habita et 

habenda (dg: et) Johanni de Neijnsel# ad opus oppidi de Busco quod si 

(dg: vita et hereditas spectans ad dictum) #contingat dictum# oppidum 

(dg: sitas in Sconen in presenti anno) per negligenciam #et incuriam# 

dicti Stephani seu a dicto Stephano aut ex parte eiusdem Stephani in 

vitta (dg: seu) #ac# hereditate spectante ad dictum oppidum de Busco sita 

in Scoenen alique dampna ?pati aut habere seu pericula alique evenire in 

anno datum presentium sine medio sequente quod extunc dictus Stephanus 

(dg: et Gerardus) #et Jacobus# dictum (dg: ab) oppidum ab huiusmodi 

dampnis et periculis relevabunt et indempne observabunt et huiusmodi 

dampna et pericula dicto oppido refundent et restaurabunt solvent et 

emendabunt prout et in quantum dictum oppidum seu eius receptores qui 

fuerint pro tempore huiusmodi dampna et pericula poterint (dg: proba .. 

et) probare et docere per duos testes vel plures sive fuerint oppidani in 

Busco sive non fuerint oppidani in Busco. Testes W et Emondus datum 

tercia post (dg: vocum) exaudi. 

 

1178 mf7 D 04 f. 237. 

 Secunda post exaudi: maandag 31-05-1389. 

 Tercia post exaudi: dinsdag 01-06-1389. 

 Quarta post exaudi: woensdag 02-06-1389. 

 in octavis ascensionis: donderdag 03-06-1389. 

 

BP 1178 f 237r 01 ma 31-05-1389. 

Agnes wv Johannes gnd Ghijsbrechts soen gnd Wrede droeg over aan Ogierus 

Vinsot een lijfrente8 van 16 pond geld, op haar leven, een helft te betalen 

                         
8 Zie → BP 1178 f 116r 14 do 02-09-1389, overdracht van de lijfrente. 
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op de eerste juni en de andere helft op de eerste december, aan haar 

verkocht door de stad Den Bosch. 

 

Agnes relicta quondam Johannis dicti Ghijsbrechts soen dicti Wrede (dg: 

vita) cum tutore vitalem pensionem sedecim librarum monete solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte Agnetis et non ultra mediatim in prima die mensis 

junii et mediatim in prima die mensis decembris venditam sibi ab oppido 

de Busco prout in litteris vero sigillo etc supportavit #cum tutore# 

Ogiero Vinsot cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et W datum secunda post 

(dg: vocem) exaudi. 

 

BP 1178 f 237r 02 ma 31-05-1389. 

Johannes van Puppel droeg over aan zijn oom Ghibo zvw Benedictus gnd Bits 

bakker de helft in een huis en erf in Den Bosch, in een straatje dat loopt 

van de Hinthamerstraat naar de Bazeldonkse Brug, tussen erfgoed van 

Henricus Loijt enerzijds en erfgoed van Theodericus Scout anderzijds. De 

brief overhandigen aan voornoemde Henricus Loijt. 

 

Solvit. 

Johannes de Puppel medietatem ad se spectantem in domo et area sita in 

Busco in viculo tendente a vico Hijnthamensi versus pontem dictum die 

Baseldoncsche Brugge inter hereditatem Henrici Loijt ex uno et inter 

hereditatem (dg: hereditatem) Theoderici Scout ex alio supportavit 

Ghiboni filio quondam Benedicti dicti Bits pistoris #suo avunculo# 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. Tradetur littera #dicto# Henrico Loijt. 

 

BP 1178 f 237r 03 ma 31-05-1389. 

Theodericus van der Wijer van Dommellen verkocht aan Henricus van Huessen 

een n-erfcijns van 32 oude schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

(1) goederen van voornoemde verkoper, in Dommellen, (2) alle erfpachten die 

voornoemde verkoper beurt, gaande uit erfgoederen onder Waderle, (3) alle 

erfpachten die voornoemde koper beurt uit erfgoederen in Westerhoven, (4) 

andere goederen van verkoper. De brief overhandigen aan voornoemde 

Theodericus verkoper en niet aan de ander. 

 

Theodericus van der Wijer de Dommellen hereditarie vendidit Henrico de 

Huessen hereditarium cesum XXXII aude scilde solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex bonis dicti venditoris sitis in parochia de 

Dommellen atque ex omnibus hereditariis paccionibus quas dictus venditor 

#solvendas habet# ex hereditatibus sitis infra parochiam de (dg: d) 

Waderle atque ex omnibus hereditariis paccionibus quas dictus venditor 

solvendas habet ex hereditatibus quibuscumque sitis in parochia de 

Westerhoven et ex ceteris bonis dicti venditoris quocumque locorum 

consistentibus sive sitis habitis et habendis promittens super habita et 

habenda warandiam. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Theoderico 

venditori et non alteri. 

 

BP 1178 f 237r 04 di 01-06-1389. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Arnoldus Cnoden soen van Vucht en zijn vrouw 

Margareta wv Arnoldus Bac Spilmaker zvw Henricus Spilmaker droegen over aan 

de broers Johannes en Henricus, kvw voornoemde Henricus Spilmaker, Johannes 

Laurens soen van der Scueren ev Katherina dvw voornoemde Henricus Spilmaker 

en Henricus zvw Theodericus zvw voornoemde Henricus Spilmaker, tbv hen, 

Walterus zvw voornoemde Henricus Spilmaker en kvw Gerardus zvw voornoemde 

Henricus Spilmaker, hun vruchtgerbuik in alle goederen, die aan voornoemde 

broers Johannes, Henricus en Walterus, kvw Henricus Spilmaker, voornoemde 

Johannes Laurens soen van der Scueren, diens vrouw Katherina dvw voornoemde 

Henricus Spilmaker, voornoemde Henricus zvw Theodericus zvw Henricus 

Spilmaker en voornoemde kvw Gerardus zvw Henricus Spilmaker gekomen waren 
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na overlijden van voornoemde Arnoldus Bac Spilmaker, resp. die aan hen 

zullen komen na overlijden van voornoemde Margareta. De brief overhandigen 

aan voornoemde Nijcholaus. 

 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Arnoldi Cnoden soen (dg: ve) de 

Vucht maritus legitimus Margarete sue uxoris (dg: f) relicte quondam 

Arnoldi Bac Spilmaker #filii quondam Henrici Spilmaker# et (dg: cum) 

dicta Margareta cum eodem tamquam cum tutore usufructum sibi competentem 

in (dg: usu) omnibus bonis que Johanni Henrico #et Waltero# fratribus 

liberis dicti quondam Henrici Spilmaker et Johanni (dg: filio) Laurens 

soen van der Scueren et Katherine eius uxori filie dicti quondam Henrici 

Spilmaker et Henrico filio quondam Theoderici filii dicti quondam Henrici 

Spilmaker atque liberis quondam Gerardi filii dicti quondam Henrici 

Spilmaker de morte dicti quondam Arnoldi Bac Spilmaker successione 

advoluta et post mortem dicte Margarete successione advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita supportaverunt dictis Johanni et Henrico 

fratribus liberis quondam Henrici Spilmaker dicto Johanni Laurens soen et 

dicto (dg: Gerar) Henrico filio quondam Theoderici filii dicti quondam 

Henrici Spilmaker ad opus eorum et ad opus (dg: dicti W heredum) dicti 

(dg: quondam) Walteri et ad opus dictorum liberorum dicti quondam Gerardi 

promittentes ratam servare. Testes Aa et W datum tercia post exaudi. 

Tradetur littera dicto Nijcholao. 

 

BP 1178 f 237r 05 wo 02-06-1389. 

Voornoemde broers Johannes en Henricus, kvw Henricus Spilmaker, Johannes 

Laurens soen ev voornoemde Katherina en Henricus zvw voornoemde Theodericus 

verkochten voornoemde goederen aan Nijcholaus gnd Coel zvw Arnoldus Cnoden 

soen van Vucht. Ze zullen ervoor zorgen dat voornoemde Walterus zvw 

Henricus Spilmaker, kvw voornoemde Gerardus zvw Henricus Spilmaker en 

andere erfg vw voornoemde Arnoldus Bac nimmer hierop rechten zullen doen 

gelden. 

 

Quo facto dicti Johannes et Henricus fratres liberi quondam Henrici 

Spilmaker Johannes Laurens soen maritus et tutor dicte Katherine sue 

uxoris Henricus filius dicti quondam Theoderici dicta bona omnia 

vendiderunt Nijcholao dicto Coel filio quondam Arnoldi Cnoden soen de 

Vucht promittentes warandiam et obligationem ex parte eorum deponere et 

quod ipsi (dg: quoscumque heredes quondam Walteri) #dictum Walterum# 

filium quondam Henrici Spilmaker et liberos dicti quondam Gerardi filii 

quondam Henrici Spilmaker #et alios heredes dicti quondam Arnoldi Bac# 

perpetue tales habebunt quod nunquam presument se jus in premissis 

habere. Testes Aa et W datum quarta post exaudi. 

 

BP 1178 f 237r 06 wo 02-06-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde 4 verkopers 64 gulden geld van 

Gelre of de waarde, een helft te betalen met Sint-Bartholomeus (di 24-08-

1389) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389). De brief 

overhandigen aan Johannes Laurens soen. 

 

Dictus emptor promisit dictis quatuor venditoribus LXIIII (dg: Holl) 

gulden #monete Ghelrie# seu valorem mediatim Bartholomei et mediatim (dg: 

na) nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Tradetur littera 

Johanni Laurens soen. 

 

BP 1178 f 237r 07 di 01-06-1389. 

Henricus Loenman beloofde aan Arnoldus Vrient van Waderle 50 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) te 

betalen. 

 

Henricus Loenman promisit Arnoldo Vrient de (dg: Vrie) Waderle L Hollant 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes W et 
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Emont datum tercia post exaudi. 

 

BP 1178 f 237r 08 wo 02-06-1389. 

Rodolphus gnd Roef die Ridder droeg zijn vruchtgebruik in al zijn 

erfgoederen, gelegen onder Aarle en Beek bij Aarle, de oogst daarop, en al 

zijn beesten en varend goed over aan Johannes van Verlaer. 

 

Rodolphus dictus Roef die Ridder suum usufructum sibi competentem in 

omnibus hereditatibus dicti Rodolphi quocumque locorum infra parochias de 

Arle et de Beke prope Arle sitis #et fructus dictos scharen supra easdem 

consistentes# atque omnes suas bestias et pecoralia bona (dg: et) sua 

quecumque ut dicebat supportavit Johanni de Verlaer promittens ratam 

servare (dg: et obligationem). Testes Heijme et W datum quarta post (dg: 

vocem) exaudi. 

 

BP 1178 f 237r 09 do 03-06-1389. 

Arnoldus Hoernken verklaarde dat ¼ deel van een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, behoort aan Henricus Sticker zvw Walterus van Haren, te weten 

van de b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die met Kerstmis in Den 

Bosch wordt geleverd, gaande uit een stuk land gnd het Brekelen, ½ mud 

roggezaad groot, gelegen in Haaren, ter plaatse Gezel, tussen Henricus zv 

Johannes van Ghezele enerzijds en Gerardus gnd Puijnenborgh anderzijds, 

welke pacht Johannes zvw Oda van Haren verkocht had aan Willelmus van 

Vessem. De brief overhandigen aan Walterus zv Henricus Sticker. 

 

Solvit. 

Arnoldus Hoernken palam recognovit quod una quarta pars de hereditaria 

paccione dimidii modii mensure de Busco infrascripta spectat ad Henricum 

Sticker filium quondam Walteri de Haren scilicet de hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie nativitatis 

Domini et ad Buscumducis tradenda ex quadam pecia terre dicta communiter 

tBrekelen dimidium modium siliginis in semine (dg: com) capiente sita in 

parochia de Haren ad locum dictum (dg: Ghis) Ghezele inter hereditatem 

Henrici filii Johannis de Ghezele ex uno et inter hereditatem Gerardi 

dicti Puijnenborgh ex alio quam paccionem Johannes filius quondam Ode de 

Haren vendiderat Willelmo de Vessem prout in litteris quas vidimus (dg: 

promittens huiusmodi recognitionem ratam servare). Testes Heijme et W 

datum in octavis ascensionis. Tradetur littera Waltero filio Henrici 

Sticker. 

 

BP 1178 f 237r 10 do 03-06-1389. 

Johannes zvw Danijel van den Acker verkocht aan Johannes van Ghelen van 

Gheldorp wollenklerenwever een b-erfcijns van 20 schelling, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Lennesheuvel, 

tussen Elizabeth gnd Coenen enerzijds en Agnes gnd Bonten anderzijds, welk 

stuk land Elizabeth wv Gerardus van der Bruggen van Bucstel grootmoeder van 

voornoemde Johannes uitgegeven had aan Nijcholaus gnd Coel zvw Petrus gnd 

Hoesche, voor voornoemde cijns van 20 schelling, welke cijns nu aan 

voornoemde Johannes behoort. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Danijelis van den Acker hereditarium censum XX 

solidorum solvendum hereditarie purificationis ex (dg: p) quadam pecia 

terre sita in parochia de Bucstel ad locum dictum Lenneshovel inter 

hereditatem Elizabeth dicte Coenen ex uno et inter hereditatem Agnetis 

dicte Bonten ex alio quam peciam terre Elizabeth relicta quondam Gerardi 

van der Bruggen de Bucstel #avia olim dicti Johannis# dederat ad censum 

Nijcholao dicto Coel filio quondam Petri (dg: die) dicti Hoesche scilicet 

pro dicto censu XX solidorum dando eidem Elizabeth ad eius vitam et post 

(dg: eius v) eam eius veris heredibus a dicto Nijcholao hereditarie 

termino solucionis predicto ex dicta pecia terre prout in litteris et 
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quem censum dictus Johannes nunc ad se spectare dicebat vendidit (dg: 

Gerardo dicto) Johanni de Ghelen de (dg: Geld) Gheldorp textori (dg: de) 

laneorum supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

(dg: ob) impeticionem ex parte et (dg: su) quorumcumque heredum dicte 

Elizabeth relicte quondam Gerardi van der Bruggen deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 237r 11 do 03-06-1389. 

Lambertus van den Acker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus van den Acker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 237r 12 do 03-06-1389. 

Goeswinus gnd Vroem zvw Johannes gnd Vroemken verkocht aan Henricus zvw 

Johannes gnd Boem 4 gerden land, in Druenen, tussen Godefridus van den 

Hoevel enerzijds en Arnoldus zvw Henricus gnd Bliden soen anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd ter Sceet, aan 

voornoemde Goeswinus in pacht uitgegeven door Goderadis dvw Goeswinus van 

den Steen, Hubertus Steenwech en Ludolphus zvw Ludolphus gnd Jans soen van 

Boemel, belast met de cijns en pacht in de brief vermeld. 

 

Solvit II Vlemsc placken. 

Goeswinus dictus Vroem filius quondam Johannis dicti Vroemken quatuor 

virgatas dictas gherden terre sitas in parochia de Druenen inter 

hereditatem Godefridi van den Hoevel ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

filii quondam Henrici dicti Bliden soen ex alio tendentes a communi 

platea ad locum dictum ter Sceet datas ad pactum dicto Goeswino a 

Goderade filia quondam Goeswini (dg: de) van den Steen Hubertus! 

Steenwech et Ludolpho filio quondam Ludolphi dicti Jans soen de Boemel 

prout in litteris (dg: supportavit) #vendidit# Henrico filio quondam 

Johannis dicti Boem #cum litteris et jure# promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis censu et paccione in dictis 

litteris contentis. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 D 05 f. 237v. 

 in octavis ascensionis: donderdag 03-06-1389. 

 

BP 1178 f 237v 01 do 03-06-1389. 

Jordanus van Roesmalen9,10 ev Heijlwigis dvw Ghisbertus van den Leempoel 

verkocht aan Albertus Ketelaars een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1/6 deel11,12 in 

goederen gnd te Leempoel13, die waren van wijlen Engbertus van den Leempoel, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, reeds belast met de grondcijns. 

 

Jordanus de Roesmalen #maritus etc Heijlwigis sue uxoris filie quondam 

Ghisberti van den Leempoel# hereditarie vendidit Alberto cacabario 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

purificationis et in Busco tradendam ex una sexta parte ad dictum 

venditorem spectante in bonis dictis te Leempoel que fuerant quondam 

Engberti van den Leempoel sitis in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

                         
9 Zie ← BP 1176 f 224r 11 vr 04-10-1381, Jordanus smid zvw mr Jordanus de 

Roesmalen bezit 1/7 deel (=6/42 deel) van de goederen gnd te Leempoel. 
10 Zie ← BP 1176 f 309r 13 za 13-06-1383, Jordanus smid van Roesmalen 

verwerft 1/3 deel van 3/6 deel van 1/7 deel (=1/42 deel). 
11 Zie → BP 1179 p 034v 16 za 14-01-1391, verkoop van een erfcijns uit dit 

1/6 deel. 
12 Zie → BP 1179 p 291r 04 wo 20-09-1391, verkoop van een erfpacht uit dit 

1/6 deel. 
13 Zie → BP 1178 f 314v 06 ma 13-09-1389, doorverkoop erfpacht uit ander 1/6 

eeel van deze goederen. 
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Berkel et in attinentiis eorundem bonorum promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo 

promittens super omnia sufficientem facere. Testes Heijme et Willelmus 

datum in octavis ascensionis. 

 

BP 1178 f 237v 02 do 03-06-1389. 

Rodolphus Hals gaf uit aan Henricus Voet een stuk land in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, beiderzijds tussen wijlen Godefridus Sceijvel de oudere; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren. Slechts op te geven met 1 oude schild eens. 

Voornoemde Rodolphus, zijn kinderen en Petrus van Bruggen hebben hierover 

recht van weg naar hun erfgoederen, die achter voornoemd stuk land liggen. 

 

Rodolphus Hals peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in loco dicto 

Heze inter hereditatem #quondam# Godefridi Sceijvel senioris ex utroque 

latere coadiacentem dedit (dg: he) ad hereditariam paccionem Henrico Voet 

ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius sextarii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

ex dicta pecia terre promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit et non resignabit neque dimittet nisi cum uno (dg: 

aide) aude scilt dicto Rodolpho semel dando salva tamen dicto Rodolpho et 

suis liberis et Petro de Bruggen in dicta pecia terre una via eundi et 

redeundi et pergendi cum suis bestiis et curribus quotiens indigebit ad 

suas hereditates retro dictam peciam terre sitas ut recognovit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 237v 03 do 03-06-1389. 

Een brief over de voorwaarde van het recht van weg voor voornoemde Petrus 

van Bruggen. 

 

Et fiet littera de huiusmodi condicione (dg: de dicta) dicto Petro de 

Bruggen de dicta via. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 237v 04 do 03-06-1389. 

Hr Theodericus Rover ridder ev vrouwe Ermgardis dvw Petrus van Waderle 

verkocht aan Henricus gnd Ysvoegel een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude 

groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend 

of ander etc, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een stuk land, in Meerwijk, in een kamp gnd Mesebroek, 

naast Henricus zv Nijcholaus, welk stuk land wijlen voornoemde Petrus van 

Waderle voor voornoemde cijns uitgegeven had aan voornoemde Henricus zv 

Nijcholaus. 

 

Dominus Theodericus Rover miles maritus et tutor legitimus domine (dg: 

Erg) Ermgardis sue uxoris filie quondam Petri de Waderle hereditarium 

censum XX solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo 

pro XVI denariis computato #seu alterius etc# solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex pecia terre sita in jurisdictione 

de !Merwijc in campo dicto Mesebroec iuxta hereditatem Henrici filii 

Nijcholai quam peciam terre dictus quondam Petrus de Waderle dederat ad 

censum Henrico filii! Nijcholai predicto #pro dicto censu# prout in 

litteris vendidit Henrico dicto Ysvoegel supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 237v 05 do 03-06-1389. 

Rutgherus van den Grave en Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel 

beloofden aan Johannes Coninc en Ghevardus Stummeken 52½ oude schild14 of de 

                         
14 Zie → BP 1180 p 260v 06 di 05-01-1395, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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waarde na maning te betalen. 

 

Rutgherus van den Grave et Gerardus de Eijcke filius quondam Henrici 

Posteel promiserunt Johanni Coninc et Ghevardo Stummeken LII et dimidium 

aude scilde seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 237v 06 do 03-06-1389. 

Arnoldus van den Waude en Gerardus Bertouts soen beloofden aan Egidius zvw 

Jacobus Tijt 16 Gelderse gulden (dg: of de waarde) en 4 plakken met 

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

 

Arnoldus van den Waude et Gerardus Bertouts soen promiserunt Egidio filio 

quondam Jacobi Tijt XVI Ghelre gulden (dg: seu valorem) et IIII placken 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 237v 07 do 03-06-1389. 

Petrus Witmeri verkocht aan Hermannus Coenen een b-erfcijns15,16 van 30 

schelling geld, een helft te betalen met Sint-Remigius en de andere helft 

met Pasen, gaande uit een huis en tuin in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Willelmus van der Hullen enerzijds en 

erfgoed van Elizabeth wv Henricus Weijndelmoden anderzijds, reeds belast 

met 40 schelling voornoemd geld. 

 

Petrus Witmeri hereditarie vendidit Hermanno Coenen hereditarium censum 

XXX solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Remigii et mediatim 

pasche ex domo et orto sitis in Busco ad finem vici Orthensis inter 

hereditatem Willelmi van der Hullen (dg: et int) ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth relicte quondam Henrici Weijndelmoden ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XL 

solidis dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 237v 08 do 03-06-1389. 

Theodericus die Milter verkocht aan Henricus Emonts soen van Esdonc een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Lieshout, op 

erfgoederen van verkoper, te leveren, gaande uit alle erfgoederen van 

verkoper, onder Lieshout, reeds belast met lasten. 

 

Solvit. 

Theodericus die Milter hereditarie vendidit Henrico Emonts soen (dg: van) 

de Esdonc hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis et in #parochia de# 

Lijeshout supra hereditates (dg: dicti) dicti venditoris sitas in 

parochia de Lijeshout ex omnibus hereditatibus dicti venditoris 

venditoris sitis infra dictam parochiam de Lijeshout ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus exinde 

prius (dg: prius) solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 237v 09 do 03-06-1389. 

Johannes van Tefelen zvw Alardus Heijlwigen soen beloofde aan zijn broer 

Brieno 20 gulden of de waarde met Pinksteren over 3 jaar (zo 02-06-1392) te 

betalen. 

 

                         
15 Zie → BP 1180 p 356v 10 do 09-09-1395, overdracht van de erfcijns. 
16 Zie → VB 1799 f 085r 01, ma 24-03-1394, Herman Coenen was gericht aan 

huus ende hof gelegen in tsHertogenbossche aen dat Orteneijnde tusschen den 

erve Willems van der Hullen ende tusschen den erve Lijsbetten ....... 

geheijten Weijndelmoeden overmids gebrec van erfcijns die hij dair aen 

heeft. 
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Johannes de Tefelen filius quondam Alardi Heijlwigen soen promisit 

Brienoni suo fratri XX gulden seu valorem (dg: ad) a penthecostes proxime 

futuro ultra tres annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 237v 10 do 03-06-1389. 

Henricus Wijnter, Albertus van Heze hoevenaar van Arnoldus Heijme en 

Matheus Luten soen van Stiphout beloofden aan Johannes van Dordrecht 32 

gulden en 11½ plak met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) te betalen. 

 

Henricus Wijnter et Albertus de Heze colonus Arnoldi (dg: Heij) Heijme et 

Matheus Luten soen de Stiphout promiserunt Johanni de Dordrecht XXXII 

gulden et IX et dimidium placken ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes W et Emont datum supra. 

 

BP 1178 f 237v 11 do 03-06-1389. 

Lucas nzv Henricus Snavel verkocht aan Arnoldus Doerman zvw Walterus 

Doerman, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth dvw Zebertus Nerincs, een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit alle goederen van verkoper, zowel onder Helvoirt als 

daarbuiten. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Lucas filius naturalis Henrici Snavel legitime vendidit Arnoldo Doerman 

filio quondam Walteri Doerman ad opus sui et ad opus Elizabeth eius 

uxoris filie quondam Zeberti Nerincs vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

emptorum et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex omnibus 

bonis dicti venditoris quocumque locorum #tam# infra parochiam de 

Helvoert sitis (dg: et ex) quam extra parochia de (dg: Helmont) Helvoert 

sitis ut (dg: pro) dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et (dg: ob) sufficientem facere et alyter diutius vivens integraliter 

possidebit (dg: testes datum). Testes Heijme et W datum supra. 

 

BP 1178 f 237v 12 do 03-06-1389. 

Henricus Roefs soen van Helmont: (1) een huis, tuin en aangelegen 

boomgaard, in Stiphout, tussen voornoemde Henricus enerzijds en Godefridus 

Roefs soen anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Vonderen, in Stiphout, 

tussen voornoemde Henricus enerzijds en Johannes zv voornoemde Henricus 

anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Roefs soen de Helmont (dg: peciam terre) domum et ortum et 

pomerium sibi adiacentes sitos in parochia de Stiphout inter hereditatem 

dicti Henrici ex uno et inter Godefridi Roefs soen ex alio item peciam 

terre dictam dat Vonderen sitam in parochia predicta inter hereditatem 
!primodicti Henrici ex uno et inter Johannis filii !primodicti Henrici ex 

alio. 

 

BP 1178 f 237v 13 do 03-06-1389. 

Walterus van Berze zv Johannes van Berze en Theodericus Writer van Vechel 

verkochten aan Johannes van Holaer ?riemmaker een n-erfcijns van 4 pond 

geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een akker, in Nuland, tussen 

de gemeint enerzijds en Arnoldus van Vechel anderzijds, (2) een beemd, ter 

plaatse gnd op Nieuweland, tussen Henricus Voet enerzijds en Ermgardis 

Kepkens anderzijds, (3) een beemd, aldaar, tussen Jacobus die Loze 

enerzijds en kv Henricus gnd Aelbrechts soen anderzijds, (4) een stuk 

beemd, ter plaatse gnd in Nieuwelander Bos, tussen Jacobus Loze enerzijds 

en kv Henricus Aelbrechts soen anderzijds, reeds belast met 4 mud rogge, 

een cijns aan de naburen en 1 regaal. 

 

Walterus de Berze filius Johannis de Berze et Theodericus Writer (dg: he) 

de Vechel hereditarie vendiderunt Johanni de Holaer [?c]orrigiatori 
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hereditarium censum (dg: ?vi) quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini (dg: ex bonis dictis quondam Godefridi 

Sceijvel sitis in parochia de Nuwelant in loco dicto Wilshusen) ex (dg: 

q) agro terre sito in parochia de Nuwelant inter communitatem ex uno et 

hereditatem Arnoldi de Vechel ex !uno atque ex prato sito in loco dicto 

op Nuwelant inter hereditatem Henrici Voet ex uno et inter hereditatem 

Ermgardis Kepkens ex alio atque ex prato sito ibidem inter hereditatem 

Jacobi die Loze ex uno et inter hereditatem (dg: Henrici de) liberorum 

Henrici dicti Aelbrechts soen ex alio item ex pecia prati sita in loco 

dicto in (dg: -t) Nuwelander Bossche inter hereditatem Jacobi (dg: Luca) 

Loze ex uno et inter hereditatem liberorum Henrici Aelbrechts soen ex 

alio ut dicebat promittens #super habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis quatuor modiis siliginis (dg: exinde prius 

solvendis) et censu vicinorum et uno regael exinde solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 237v 14 do 03-06-1389. 

Johannes van den Hautart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

1178 mf7 D 06 f. 238. 

 in octavis ascensionis: donderdag 03-06-1389. 

 

BP 1178 f 238r 01 do 03-06-1389. 

Walterus zvw Arnoldus Brekelman verkocht aan Jacobus zvw Walterus die 

Vrieze van Leempoel (1) de helft van een hoeve in Oisterwijk, bij de plaats 

gnd Kreitenmolen, waarvan de andere helft behoort aan Gerardus gnd Wanghen, 

(2) een kamp in Oisterwijk, tussen de Bruistensdijk enerzijds en Lambertus 

van der Rijt anderzijds, (3) een streep land aldaar, strekkend van genoemde 

dijk tot aan een erfgoed gnd Euscher, aan verkoper in pacht uitgegeven door 

Bruijstinus zvw Reijnerus Palart. 

 

Walterus filius quondam Arnoldi Brekelman medietatem cum eius attinentiis 

(dg: sit) cuiusdam mansi siti in parochia de Oesterwijc prope locum 

dictum Creijtenmolen de quo manso altera medietas ad Gerardum dictum 

Wanghen pertinere consuevit atque quendam campum situm in dicta parochia 

inter aggerem dictum Bruijstensdijke ex uno et inter hereditatem Lamberti 

van der (dg: Ri) Rijt ex alio item ex quadam strepa terre sita ibidem 

tendente a dicto aggere (dg: de q) ad quandam hereditatem dictam 

communiter Euscher datas ad pactum (dg: sibi) sibi a Bruijstino filio 

quondam Reijneri Palart prout in litteris vendidit Jacobo filio #quondam# 

Walteri die Vrieze de Leempoel supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

paccione et condicionibus in dictis litteris contentis. Testes Heijme et 

W datum (dg: ?q) in octavis ascensionis. 

 

BP 1178 f 238r 02 do 03-06-1389. 

Nijcholaus van Luijsel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Luijsel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238r 03 do 03-06-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan de verkoper 22 Hollandse gulden en 22 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Allerheiligen (ma 

01-11-1389) en de andere helft in de maand mei aanstaande. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XXII Hollant gulden et 

XXII Ghelre gulden seu valorem mediatim omnium sanctorum et mediatim (dg: 

ad ultimum) in mense maij proxime futuro persolvendos. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1178 f 238r 04 do 03-06-1389. 

(dg: Henricus Stanss). 

 

BP 1178 f 238r 05 do 03-06-1389. 

Reijnkinus Stanssen verkocht aan Gerardus van Eijcke zvw Gerardus van 

Eijcke een stuk land, in Rijxstel, ter plaatse gnd in den Genen Akker, 

tussen Rodolphus van Stripe enerzijds en Robbertus van der Hijndert 

anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Reijnkinus Stanssen peciam terre sitam in parochia de Rijxstel in loco 

dicto in den Ghenen Acker (dg: sit) inter hereditatem Rodolphi de Stripe 

ex uno et inter hereditatem Robberti (dg: de H) van der Hijndert ex alio 

ut dicebat vendidit Gerardo de Eijcke filio quondam Gerardi de Eijcke 

(dg: exc) promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238r 06 do 03-06-1389. 

Ghibo die Ridder en Theodericus Bijsscap verkochten aan Jutta dv Godefridus 

Grieten soen een stuk beemd, in Vught Sint-Lambertus, in Cromvoirt, ter 

plaatse gnd in het Nieuwe Broek, tussen Godefridus Grieten soen enerzijds 

en Godefridus Arts soen van der Straten anderzijds, belast met ½ oude groot 

aan de hertog. 

 

Ghibo die Ridder #et Theodericus Bijsscap# peciam (dg: terre) #prati# 

sitam in parochia de Vucht sancti Lamberti #in Cromvoert# in loco dicto 

int Nuwe Broec inter hereditatem Godefridi Grieten #soen# ex uno et inter 

hereditatem Godefridi (dg: fili) Arts soen van der Straten ex alio (dg: 

hereditatem) vendiderunt Jutte filie (dg: quonda) Godefridi Grieten soen 

promittentes warandiam et obligationem deponere excepto dimidio grosso 

antiquo domino duci exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238r 07 do 03-06-1389. 

Johannes Jutten soen vernaderde en behield. 

 

O+. 

Johannes Jutten soen prebuit (dg: et reportavit testes datum supra) et 

obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238r 08 do 03-06-1389. 

Enghelbertus van Krekelhoven smid verkocht aan Arnoldus zvw Walterus gnd 

Doerman, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth dvw Zebertus Nerinc, een lijfpacht 

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

uit al zijn goederen. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Enghelbertus de Krekelhoven faber legitime vendidit Arnoldo filio quondam 

Walteri dicti Doerman ad opus sui et ad opus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Zeberti Nerinc sue uxoris vitalem pensionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam ad eorum vitam et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex omnibus bonis dicti venditoris 

quocumque locorum sitis promittens super habite et habenda warandiam et 

sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter possidebit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238r 09 do 03-06-1389. 

Petrus van Goerle beloofde aan Johannes van de Dijk 22 franken of de waarde 

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

 

Petrus de Goerle promisit (dg: A) Johanni de Aggere (dg: XXII) #XXII# 

francken seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1178 f 238r 10 do 03-06-1389. 

(dg: Henr). 

 

BP 1178 f 238r 11 do 03-06-1389. 

Sophia wv Henricus van Enghelant en haar zoon Henricus verkochten aan 

Godefridus Scape een b-erfcijns van 7 schelling geld, die voornoemde 

Godefridus Scape hen met Sint-Jan betaalt, gaande uit een tuin in de 

parochie van Den Bosch, ter plaatse gnd Hintham, tussen Johannes Hals 

enerzijds en Henricus van den Borne anderzijds. 

 

Sophia relicta quondam Henrici de Enghelant cum tutore Henricus eius 

filius (dg: s) hereditarium censum septem solidorum monete quem 

Godefridus (dg: Scape) Scape eis solvere tenetur hereditarie nativitatis 

Johannis ex (dg: do domistadio) orto sito in parochia de Busco in loco 

dicto Hijntham inter hereditatem Johannis Hals ex uno et inter 

hereditatem Henrici van den Borne ex alio ut dicebat vendidit dicto 

Godefrido Scape promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238r 12 do 03-06-1389. 

Theodericus van Enghelant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Enghelant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238r 13 do 03-06-1389. 

Johannes van Breda zvw Johannes van den Dike verkocht aan Johannes Hannen 

soen van Broegel (1) een b-erfcijns van 12 schelling, die voornoemde 

Johannes Hannen soen met Sint-Remigius aan hem moet betalen, gaande uit een 

huis en tuin van Johannes Hannen soen, in Breugel, (2) 10 schelling, aan 

hem te betalen, gaande uit een tuin, in Breugel, ter plaatse gnd der Weijer 

Hof, behorend aan voornoemde Johannes Hannen soen en diens schoonvader 

Johannes Moijart. 

 

Solvit. 

Johannes de Breda filius quondam Johannis van den Dike hereditarium 

censum (dg: XXII solidorum #X) XII solidorum# quem Johannes Hannen soen 

de Broegel sibi solvere tenetur hereditarie Remigii ex domo et orto et 

(dg: hereditatibus sibi ad sitis) Johannis Hannen soen sitis in parochia 

de Broegel atque #X {met een puntje ervoor en erva} solidos solvendos 

sibi# ex orto sito in dicta parochia in loco dicto der Weijer Hof 

spectante ad dictum Johannem Hannen soen et ad Johannem Moijart eius 

socerum ut dicebat vendidit dicto Johanni Hannen soen promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238r 14 do 03-06-1389. 

Ghibo van Holaer verkocht aan Johannes Keijser zvw Willelmus Keijser een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Onlant, tussen Arnoldus van Holaer bv voornoemde verkoper 

enerzijds en wijlen Johannes gnd Wulver anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Ghibo de Holaer hereditarie vendidit Johanni Keijser filii! quondam 

Willelmi Keijser hereditarium censum (dg: XL solidorum XL) #XL# solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim nativitatis Domini et mediatim (dg: 

Domini) #Johannis# ex (dg: pecia) pecia terre sita in parochia de Rode in 

loco dicto (dg: Oml) Onlant inter hereditatem Arnoldi de Holaer fratris 

venditoris predicti ex uno et inter hereditatem quondam Johannis dicti 

Wulver ex alio promittens super habita et habenda warandiam et aliam 
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obligationem deponere excepto censu dominorum fundi et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238r 15 do 03-06-1389. 

Johannes van Zanbeke zvw Johannes van Mekelendonc verkocht aan Albertus 

Keteleer een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit 2 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd op die Hoge Weide, tussen 

voornoemde verkoper enerzijds en Yda Baudewijns anderzijds. 

 

Johannes de Zanbeke filius quondam Johannis de Mekelendonc hereditarie 

vendidit Alberto Keteleer hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex duobus iugeribus terre (dg: 

si) dicti venditoris sitis in parochia de Os in loco dicto op die Hoge 

Weijde inter hereditatem (dg: Yde Bau) dicti venditoris ex uno et inter 

hereditatem Yde Baudewijns ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238r 16 do 03-06-1389. 

Rutgherus zvw Henricus Veren Yden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rutgherus filius quondam Henrici Veren Yden soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238r 17 do 03-06-1389. 

Sijmon van den Leemput verkocht aan Franco zvw Johannes van der Stappe de 

helft in een stuk heide, in Gemonde, ter plaatse gnd Eilde, tussen Johannes 

Wouters soen enerzijds en Yda van den Lande anderzijds, belast met de 

grondcijns. Agnes wv Johannes van der Stappen deed afstand van haar 

vruchtgebruik in deze helft. 

 

Sijmon van den Leemput medietatem ad se spectantem in (dg: uno) pecia 

terre mericalis sita in parochia de Ghemonden in loco dicto Eilde inter 

hereditatem (dg: Arnoldi) #Johannis# Wouters soen ex uno et inter 

hereditatem Yde van den Lande ex alio ut dicebat vendidit Franconi filio 

quondam Johannis van der Stappe promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi (dg: testes datum supra). Quo facto 

(dg: ?su) Agnes relicta quondam Johannis van der Stappen cum tutore super 

suo usufructu sibi competente in dicta medietate ad opus dicti emptoris 

renunciavit cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238r 18 do 03-06-1389. 

Arnoldus gnd Willems soen verkocht aan Johannes zv Rutgherus van den Scoet 

2 strepen land, in Schijndel, ter plaatse gnd die Scoetse Hoeve, (1) tussen 

erfgoed van Rutgherus zvw Johannes van der Voert enerzijds en Willelmus 

Tolinc anderzijds, (2) tussen voornoemd erfgoed van Rutgherus enerzijds en 

een dijk behorend aan voornoemde Rutgherus en aan voornoemde Willelmus 

Tolinc anderzijds, samen met een weg die bij deze 2 strepen hoort, aan hem 

uitgegeven17 door voornoemde Willelmus Tolinc, belast met de cijns in de 

brief vermeld. 

 

Arnoldus dictus Willems soen duas strepas terre sitas in parochia de 

Scijnle in loco dicto die Scoetsche Hoeve quarum una inter hereditatem 

Rutgheri filii quondam Johannis van der Voert ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Tolinc ex alio et altera inter dictam hereditatem dicti Rutgheri 

ex uno et inter aggerem spectantem ad dictum Rutgherum et ad dictum 

Willelmum Tolinc ex alio (dg: simul) sunt site simul cum via ad dictas 

duas strepas terre de jure spectante datas sibi ad censum a dicto 

Willelmo Tolinc prout in litteris (dg: su) vendidit Johanni (dg: van den) 

                         
17 Zie ← BP 1177 f 012r 01 ±za 13-12-1382, uitgifte van de 2 strepen. 
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filio Rutgheri van den Scoet supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in 

dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238r 19 do 03-06-1389. 

(dg: voornoemde verkoper beloofde). 

 

(dg: dictus emptor promisit). 

 

1178 mf7 D 09 f. 238v. 

 in octavis ascensionis: donderdag 03-06-1389. 

 

BP 1178 f 238v 01 do 03-06-1389. 

Johannes zvw Rutgherus van den Scoet beloofde aan zijn schoonvader Henricus 

van Essche dat hij of zijn vrouw Katherina dv voornoemde Henricus bij de 

deling van de goederen, die voornoemde Henricus en zijn vrouw Yda dvw 

Henricus Maelghijs zullen nalaten, 70 Hollandse gulden of de waarde in te 

brengen. 

 

(dg: ....). 

[Johannes] filius Rutgheri van den Scoet promisit super omnia (dg: ....) 

Henrico de Essche suo socero (dg: si) quod ipse Johannes seu Katherina 

eius uxor filia dicti Henrici seu eorum heredes ad divisionem faciendam 

de bonis que dictus Henricus et Yda eius uxor filia quondam Henrici 

Maelghijs in sua morte post se relinquent venire voluerit et ea 

condividere quod extunc (dg: dictus) ad huiusmodi divisionem importabunt 

(dg: LXX L) LXX Hollant gulden seu valorem antequam ad huiusmodi 

divisionem venire poterit et dicta bona condividere. Testes Heijme et W 

datum (dg: q) in octavis ascensionis. 

 

BP 1178 f 238v 02 do 03-06-1389. 

(dg: Metta Brocs wv Walterus Meij en haar zoon Walterus). 

 

(dg: Metta f Brocs f relicta quondam Walteri Meij Meij cum tutore et 

Walterus eius filius). 

 

BP 1178 f 238v 03 do 03-06-1389. 

Ghisbertus Lijsscap de jongere, Johannes Lijsscap en Willelmus Coptiten 

gaven uit aan Maria dvw Henricus Geroncs een stuk land, gnd het Fenneken, 

in Rosmalen, tussen wijlen hr Marcelius vleeshouwers priester enerzijds en 

een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 

24 schelling geld, met Lichtmis te betalen. 

 

Ghisbertus Lijsscap junior Johannes Lijsscap et Willelmus (dg: Coptiten) 

Coptiten peciam terre #dictam tFenneken# sitam in parochia de Roesmalen 

inter hereditatem quondam domini Marcelii carnificis presbitri ex uno et 

inter communem plateam ex alio dederunt ad hereditarium censum Marie 

filie quondam Henrici Geroncs (dg: pro) ab eadem hereditarie possidendam 

pro hereditario censu XXIIIIor solidorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie purificationis ex premissis promittentes warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et altera cum tutore repromisit. 

Testes (dg: datum supra) Heijme et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 238v 04 do 03-06-1389. 

Willelmus Hazart beloofde aan Henricus Scutken 2½ mud rogge, Bossche maat, 

en 1 steen vlas met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te leveren. 

 

Willelmus Hazart promisit Henrico Scutken duo et dimidium modios 

siliginis mensure de Busco et unum steen lini ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes Heijme et W datum. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1389 05. 

 

30 

BP 1178 f 238v 05 do 03-06-1389. 

Volpkinus Stevens soen, Arnoldus Nollen zvw Arnoldus Nouten en Johannes van 

der Hage beloofden aan Theodericus van Amersoijen 108 Gelderse gulden of de 

waarde en 16 plakken18 met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Volpkinus Stevens soen Arnoldus Nollen filius quondam Arnoldi Nouten 

Johannes van der Hage promiserunt Theoderico de Amersoijen centum #et 

octo# (dg: et quatuor et dimidium #et XVI placken#) Ghelres gulden seu 

valorem #et XVI placken# ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238v 06 do 03-06-1389. 

Hr Rodolphus Vos en zijn broer Johannes, kvw Gerardus Vosse, verpachtten te 

pachters recht aan Gevardus van den Vorstenbossche een hoeve gnd 

Bijsterveld, van wijlen voornoemde Gerardus, in Vorstenbos, voor een 

periode van 3 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande. Ghevardus zal alle 

cijnzen die uit de hoeve gaan, betalen. Ghevardus zal de helft leveren van 

van 2 mud rogge, gaande uit de hoeve. Ghevardus zal op de hoeve 100 schapen 

houden, die voor de helft van de broers zullen zijn en voor de andere helft 

van Ghevardus. Ghevardus zal elk jaar 2 vrachten hooi op de hoeve brengen. 

De broers zullen de helft van de oogst hebben. Ghevardus zal een broekland 

omwallen, bij de hoeve behorend, zodat beesten er geen schade kunnen 

aanrichten. Ghevardus zal elk jaar aan de broers 1 gulden geven, als 

zeijnde. Ghevardus zal elk jaar op de gebouwen 6 vimmen stro dekken. 

Ghevardus zal op de hoeve een goede en sterke knecht hebben. Alle beesten 

en varend goed zullen voor de helft van de broers zijn. 

 

Duplicetur. 

Dominus (dg: Rodolphus) Rodolphus Vos et Johannes eius frater liberi 

quondam Gerardi Vosse mansum (dg: situm) #dictum Bijstervelt# dicti 

quondam Gerardi situm in (dg: loco dicto parochia de Uden) dicto 

Vorstenbossche cum suis attinentiis quocumque sitis (dg: s ad) dederunt 

ad jus coloni Gevardo van den Vorstenbossche ab eodem ad spacium trium 

annorum post penthecostes proxime futurum sine medio sequentium (dg: s) 

ad jus coloni possidendum additis condicionibus sequentibus quod dictus 

Ghevardus solvet omnes census ex (dg: di) premisso manso cum attinentiis 

de jure solvendos dictis tribus annis durantibus item quod (dg: quod) 

dictus Ghevardus solvet (dg: medietatem) anno quolibet dictorum trium 

annorum medietatem duorum modiorum siliginis ex dicto manso de jure 

solvendorum item quod dictus Ghevardus tenebit semper dictis tribus annis 

(dg: de) durantibus supra dictum mansum centum oves que erunt mediatim 

dictorum fratrum et mediatim dicti Ghevardi item quod dictus Ghevardus 

portabit quolibet anno supra dictum mansum duo plaustra feni item quod 

dicti fratres habebunt medietatem omnium fructuum crescendorum supra 

dictum mansum dictis tribus annis durantibus item quod ipse Ghevardus 

circumvallabit paludem spectantem ad dictum mansum sic quod !per bestias 

non facient dampnum in eadem palude item quod dictus Ghevardus dabit 

dictis fratribus quolibet dictorum trium annorum unum florenum dictum 

gulden pro curialitate dicta zeijnde item quod teget supra edificia 

dictorum (dg: bo) mansi quolibet anno (dg: -r) dictorum trium annorum sex 

vimas straminum et quod ipse continue tenebit supra dictum mansum unum 

probum et fortem famulum item quod omnes bestie (dg: -as) et bona 

pecoralia que erunt supra dictum mansum dictis tribus annis erunt 

mediatim dictorum fratrum et secundum istas condiciones promiserunt 

warandiam et alter repromisit super habita et habenda. Testes datum 

supra. 

 

                         
18 Zie → BP 1178 f 352r 09 vr 11-02-1390, overdracht van de schuldbekentenis 

met adiusticatie. 
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BP 1178 f 238v 07 do 03-06-1389. 

Petrus die Moelner beloofde aan Johannes van Ymelre 17½ mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Bartholomeus aanstaande (di 24-08-1389) te betalen. 

 

Petrus die Moelner promisit Johanni van (dg: Ymerle) Ymelre XVII et 

dimidium modios siliginis mensure de Busco ad Bartholomei proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238v 08 do 03-06-1389. 

Henricus gnd Lemkens soen van Vechel droeg over aan Arnoldus Hoernken (1) 

al zijn scharen, op goederen van wijlen Fredericus Hoernkens, in Veghel, 

(2) de helft, aan hem behorend, in 2 ossen, op voornoemde goederen. 

 

Henricus dictus Lemkens soen (dg: v) de Vechel omnes fructus dictos 

scharen ad se spectantes consistentes supra bona quondam Frederici 

Hoernkens sita in parochia de Vechel ut dicebat (dg: s) atque (dg: duos 

meliores boves) medietatem ad se spectantem in duobus melioribus bobus 

consistentibus sive supra dicta bona supportavit Arnoldo Hoernken 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238v 09 do 03-06-1389. 

Henricus zvw Arnoldus gnd Vrieze en Petrus zvw Theodericus Bouwelken 

beloofden aan Arnoldus van de Kloot, tbv Henricus Weijer, 36 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Bartholomeus-Apostel aanstaande (di 24-08-

1389) te betalen. 

 

(dg: Pe) Henricus filius quondam Arnoldi dicti Vrieze et Petrus filius 

quondam Theoderici Bouwelken promiserunt Arnoldo de (dg: Gh) Globo ad 

opus Henrici Weijer XXXVI Hollant gulden seu valorem ad Bartholomei 

apostoli proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238v 10 do 03-06-1389. 

Johannes die Porter van den Hout verkocht aan Johannes die Dapper een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond te 

leveren, gaande uit een stuk beemd, in Helmond, tussen Theodericus 

Stockelman enerzijds en Philippus Gheenkens soen anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns. 

 

Johannes die Porter van den Hout hereditarie vendidit Johanni die Dapper 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis et in Helmont tradendam ex pecia prati sita in 

parochia de Helmont inter hereditatem Theoderici Stockelman ex uno et 

inter hereditatem Philippi Gheenkens soen ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et su) excepto 

censu domini fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 238v 11 do 03-06-1389. 

Destijds hadden de broers Johannes, Henricus en Paulus, kvw Cristianus gnd 

Cotten die Moelner, verkocht aan Ghisbertus van Sonne, tbv Katherina wv 

Johannes gnd Coster van Oesterwijc, een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Son, met Kerstmis in de villa van Son, bij de kerk aldaar, te leveren, 

gaande uit (1) 3/5 deel van de goederen die waren van wijlen voornoemde 

Cristianus, ter plaatse gnd Verisel, in Sint-Oedenrode, en uit andere 

goederen van voornoemde verkopers, die aan hen gekomen waren na overlijden 

van hun voornoemde vader Cristianus, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van hun moeder Heijlwigis. Henricus zv Petrus van Veritsel 

stelde thans mede tot onderpand (2) een b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat 

van Sint-Oedenrode, met Lichtmis te leveren, gaande uit een akker, gnd die 

Oude Waterscappe, 6 lopen rogge groot, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Sweensbergen, tussen Arnoldus van Sweensbergen enerzijds en het water gnd 

die Dommel anderzijds, welke pacht voornoemde Henricus zv Petrus van 
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Veritsel verworven had van Henricus van Eijcke nzvw hr Willelmus van Eijke 

scolasticus van Sint-Oedenrode, (3) een b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat 

van Sint-Oedenrode, gaande uit een akker gnd de Oude Bogart Stuk, in 

Sweenberch, tussen de huizinge van Arnoldus van Sweensbergen enerzijds en 

een beemd behorend aan zijn zusters Aleijdis en Yda anderzijds, welke pacht 

voornoemde Henricus zv Petrus van Veritsel verworven had van voornoemde 

Henricus van Eijcke nzvw hr Willelmus van Eijke. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes Henricus et Paulus fratres liberi 

quondam Cristiani dicti Cotten die Moelner hereditarie vendidissent 

Ghisberto de Sonne ad opus Katherine relicte quondam Johannis dicti 

Coster de (dg: Oerscot) Oesterwijc hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Sonne solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

villa de Zonne prope ecclesiam ibidem consistentem tradendam ex tribus 

partibus de quinque partibus quorundam bonorum que fuerant dicti quondam 

Cristiani sitorum in loco dicto Verisel in parochia de Rode sancte Ode et 

ex ceteris bonis dictorum venditorum singulis et universis ipsis de morte 

eiusdem quondam Cristiani eorum patris jure successionis advolutis seu 

post mortem Heijlwigis eorum matris successione advolvendis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis prout in litteris constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis (dg: P) Henricus filius (dg: quondam) Petri 

de Veritsel hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de 

Rode (dg: solve) quam se solvendam habere dicebat hereditarie 

purificationis ex (dg: pecia terre dicta) agro dicto die Aude Waterscappe 

sex lopinos siliginis in semine capiente sito #in parochia de Rode# in 

loco dicto Sweensbergen inter hereditatem Arnoldi de Sweensbergen ex uno 

et inter (dg: hereditatem) aquam dictam die Dommel ex alio quam paccionem 

sex lopinorum siliginis dictus Henricus filius Petri de Veritsel erga 

Henricum de Eijcke filium naturalem domini quondam Willelmi de Eijke 

scolasticum de Rode acquisiverat atque hereditariam paccionem sex 

lopinorum siliginis dicte mensure de Rode solvendam hereditarie ex agro 

dicto dAude Bogart Stuc sito in Sweenberch inter mansionem Arnoldi de 

Sweensbergen et inter pratum spectans ad Aleijdem et Ydam eius sorores 

quam paccionem sex lopinorum dictus Henricus filius Petri de Veritsel 

erga dictum Henricum de Eijcke filium naturalem dicti quondam domini 

Willelmi de Eijke acquisiverat ut dicebat (dg: sup) simul cum supra! 

bonis pro solucione dicte paccionis unius modii siliginis ad pignus 

imposuit (dg: promittens super omnia ratam servare). Testes datum supra. 

 

1178 mf7 D 07+08 f. 237A, los folium na f.238. 

 22-09-1663. 

 

BP 1178 f 237ar 01 .. 22-09-1663. 

Hr Peeter Bha..dijs heeft op 21-02-1662 verklaard dat Jan Emberts in de 

pacht19 van 11 mud rogge, ¼ deel heeft gelost van 5 mud. Henrica van den 

Heuvel heeft op 11-10-1650 verklaard dat Gillis Franssen, Heijlken Henricx 

en Lambert Jacobs het overige ¾ deel hebben gelost, zodat van de pacht van 

11 mud nu 5 mud gelost zijn. 

 

Monsr Peeter Bha..dijs heeft bij transport gedaen aen Jan Emberts den 

XXI-en februarij 1662 oepelick bekent dat den selven Jaen Emberts in den 

rogpacht heeft gelost in vijff mudden roggen #I vierde part# in den 

meerderen pacht van elff mudden beginnende Joes filius Gijsberti ende 

Henrica van den Heuvel heeft bekent bij haer transpoirt in date elff 

octobris 1650 bekent dat Gillis Franssen Heijlken Henricx ende Lambert 

Jacobs de resterende drije vierde gedeelten hebben gelost sulcx dat de 

vijff mud in den pacht van elff mudden geheelicken sijn gegueten actum 

                         
19 Zie ← BP 1178 f 239r 01 do 03-06-1389, uitgifte van een hoeve in 

Knechtsel voor onder meer een erfpacht van 11 mud rogge. 
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den XXII 7ber 1663. 

 

1178 mf7 D 10 f. 239. 

 in octavis ascensionis: donderdag 03-06-1389. 

 Sexta post exaudi: vrijdag 04-06-1389. 

 

BP 1178 f 239r 01 do 03-06-1389. 

Johannes zv Ghisbertus Sceijvel gaf uit aan Johannes die Groet zvw 

Marcelius van Wolfhoven een hoeve in Knechtsel, ter plaatse gnd Wolfhoven, 

waarop voornoemde Johannes die Groet als hoevenaar woont, uitgezonderd een 

beemd in Waalre, tussen Johannes gnd Oerleman enerzijds en de Dommel 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) de grondcijnzen, (2) een 

b-erfcijns van 5 pond geld aan jkvr Mechtildis dvw Johannes van Steensel 

kloosterlinge in het klooster van Sint-Clara, en aan het klooster, door 

verkrijger vanaf Pasen over een jaar (zo 03-04-1390) te betalen, (3) een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, aan Johannes Sticker, in Den 

Bosch te leveren, door verkrijger vanaf Lichtmis over een jaar (do 02-02-

1391) te leveren, en thans voor (4) een n-erfpacht20 van 11 mud rogge, maat 

van Aarle, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (do 02-02-1391). Binnen 2 jaar wordt op de hoeve zoveel gebouwd dat 

voornoemde Johannes die Groet gemakkelijk vanuit die gebouwen de hoeve kan 

betelen. 

 

Johannes filius Ghisberti Sceijvel quendam mansum ad se spectantem situm 

in parochia de Knechsel ad locum dictum Wolfhoven (dg: inter hereditatem 

Rutgheri) supra quem mansum Johannes die Groet filius quondam Marcelii de 

Wolfhoven (dg: sp) tamquam colonus moratur cum suis attinentiis universis 

(dg: pro) quocumque sitis prout dictus Johannes die Groet huiusmodi 

mansum cum suis attinentiis ad presens possidet et colit excepto quodam 

prato (dg: si) ad dictum mansum spectante sito in parochia de Waderle 

inter (verbeterd uit: iuxta) hereditatem Johannis dicti Oerleman ex uno 

et inter (dg: here) aquam dictam die Dommel ex alio dedit ad hereditariam 

paccionem dicto Johanni die Groet ab eodem hereditarie possidendum pro 

censibus dominorum fundi et pro hereditario censu quinque librarum monete 

#domicelle# Mechtildi filie quondam Johannis de Steensel moniali in 

conventu sancte Clare et (dg: dicto) #eodem# conventui exinde solvendis 

atque pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco 

Johanni Sticker exinde solvenda et in Busco tradenda danda et solvenda a 

dicto Johanne Groet hereditarie terminis ad hoc debitis et consuetis et 

primo #termino ultra annum scilicet de + {invoegen BP 1178 f 239r 02}# 

atque pro hereditaria paccione (dg: novem) #undecim# modiorum siliginis 

mensure de Aerle danda sibi ab alio hereditarie purificationis #et primo 

termino ultra annum# et in Busco tradenda ex premissis promittens et cum 

eo dictus Ghisbertus eius pater indivisi super (dg: habita) omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit promisit 

super omnia quod ipse supra dictum mansum infra duos annos datam 

presentium sine medio sequentes tantum edificabit quod (dg: s) dictus 

Johannes die Groet commode #bene et laudabiliter# ex huiusmodi edificiis 

dictum mansum poterit (dg: edifa) colere (dg: conventum est eciam quod 

primodictus Johannes solvet dictos census dominorum fundi). Testes Heijme 

et W datum in octavis ascensionis. 

 

BP 1178 f 239r 02 do 03-06-1389. 

{invoegen in BP 1178 f 239r 01} + scilicet dictum censum quinque librarum 

a pasca proxime futuro ultra annum et dictos tres modios a purificationis 

proxime futuro ultra annum. 

 

                         
20 Zie → BP 1178 f 237ar 01 .. 22-09-1663, er zijn 5 mud uit deze pacht van 

11 mud rogge gekweten. 
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BP 1178 f 239r 03 do 03-06-1389. 

Voornoemde Johannes zv Ghisbertus Sceijvel gaf uit aan Ghibo die Wolf een 

hoeve, in Kneghsel, ter plaatse gnd Wolfhoven, waarop voornoemde Ghibo die 

Wolf als hoevenaar woont; de uitgifte geschiedde voor (1) de grondcijnzen, 

(2) een b-erfcijns van 5 pond geld aan jkvr Mechtildis dvw Johannes van 

Steensel, kloosterlinge in Sint-Clara in Den Bosch, en aan het klooster, 

voor het eerst door verkrijger te betalen met Sint-Remigius over 2 jaar (zo 

01-10-1391), (3) een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, aan Johannes 

Sticker, door verkrijger vanaf Lichtmis over een jaar (do 02-02-1391) in 

Den Bosch te leveren, en thans voor (4) een n-erfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (do 02-02-1391). Op de hoeve wordt binnen 2 jaar zoveel gebouwd dat 

voornoemde Ghibo die Wolf vanuit die gebouwen gemakkelijk voornoemde hoeve 

kan betelen. 

 

Dictus Johannes filius Ghisberti Sceijvel quendam mansum ad se spectantem 

situm in parochia de Knechsel ad locum dictum Wolfhoven supra quem mansum 

Ghibo (dg: W) die Wolf tamquam colonus ad presens (dg: possidet) moratur 

cum suis attinentiis universis prout idem Ghibo die Wolf huiusmodi mansum 

tamquam colonus ad presens possidet et colit ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Ghiboni die Wolf ab eodem hereditarie 

possidendum pro censibus dominorum fundi exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditario censu (dg: censu) quinque (dg: solidorum) 

#librarum# monete domicelle Mechtildi filie quondam Johannis de Steensel 

moniali conventus sancte Clare in Busco (dg: exinde so) et eodem 

conventui exinde solvendo dando sibi ab alio hereditarie (dg: p) Remigii 

et primo (dg: .) a Remigii proxime proxime futuro ultra duos annos et pro 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis (dg: Jo) mensure de Busco 

Johanni Sticker exinde solvenda danda ab (dg: id) eodem purificationis et 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradenda atque pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda 

ex premissis promittens et cum eo #dictus Ghisbertus Sceijvel eius pater# 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit promisit insuper super omnia quod ipse supra dictum mansum 

tantum edificabit infra duos annos datam presentium sine medio sequentes 

sic quod ipse Ghibo die Wolf ex huiusmodi edificiis edificandis bene et 

laudabiliter et commode poterit (dg: m) dictum mansum colere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 239r 04 do 03-06-1389. 

Egidius gnd Lange Gielijs en zijn vrouw Hilla Bathenborch beloofden aan 

Walterus Potteij 80 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(za 25-12-1389) te betalen. 

 

Egidius dictus Lange Gielijs #et Hilla Bathenborch eius uxor# promisit 

Waltero Potteij LXXX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 239r 05 do 03-06-1389. 

Johannes zv Ghisbertus Sceijvel en voornoemde Ghisbertus verkochten aan 

Johannes gnd Oerleman een beemd, gnd die Knechghelsche Beemd, in Waderle, 

tussen voornoemde Johannes Oerleman enerzijds en het water gnd die Dommel 

anderzijds, belast met 20 penning oude cijns aan voornoemde koper. 

 

Johannes filius Ghisberti Sceijvel et dictus Ghisbertus quoddam pratum 

#dictum die Knechghelsche Beemt# situm in parochia de Waderle inter 

hereditatem Johannis dicti Oerleman ex uno et inter aquam dictam die 

Dommel ex alio ut dicebant vendiderunt dicto Johanni Oerleman 

promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 
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exceptis XX denariis antiqui census dicto emptori exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 239r 06 do 03-06-1389. 

Theodericus Writer van Vechel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Writer de Vechel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 239r 07 do 03-06-1389. 

Henricus van den Dijke zvw Henricus van den Dijke verkocht aan Johannes die 

Coster een huis en tuin, in Middelbeers, tussen Willelmus Vos enerzijds en 

de gemeint anderzijds, belast met (1) de grondcijns, (2) een b-erfcijns van 

20 schelling gemeen paijment aan de H.Geest in Oostelbeers, (3) 5 schelling 

gemeen paijment aan de H.Geest in Middelbeers, (4) 2 groten gemeen paijment 

aan de priester van Middelbeers, (5) 2 groten gemeen paijment en 1 penning 

oude cijns aan de kerk van Middelbeers. 

 

Solvit. 

Henricus van den Dijke filius quondam Henrici van den Dijke domum et 

ortum sitos in parochia de Middelberze inter hereditatem Willelmi Vos ex 

uno et inter communitatem ex alio ut dicebat vendidit Johanni die Coster 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi 

et hereditario censu XX solidorum communis pagamenti mense sancti 

spiritus in (dg: Oest) Oestelberze (dg: .) et (dg: d) quinque solidis 

communis pagamenti mense sancti spiritus in Middelberze atque duobus 

grossis communis pagamenti (dg: ec) presbitro de Middelberze et duobus 

grossis communis pagamenti (dg: custodi in Middelberze) et uno denario 

antiqui census ecclesie de Middelberze exinde solvendis. Testes Heijme et 

et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 239r 08 vr 04-06-1389. 

Gerardus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke verklaarde ontvangen te hebben 

van Gerardus van der Horst 100 Hollandse gulden in afkorting van 280 

Hollandse gulden, die voornoemde Gerardus van der Horst beloofd21 had met 

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

 

Gerardus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke palam recognovit sibi 

per Gerardum van der Horst fore satisfactum de centum (dg: gul) Hollant 

gulden in abbreviatione CC et LXXX (dg: Holla) Hollant gulden (dg: pro) 

quos dictus Gerardus van der Horst promiserat primodicto! dare in festo 

nativitatis Johannis proxime futuro prout in litteris. Testes Heijme et 

Dordrecht datum sexta post exaudi. 

 

1178 mf7 D 11 f. 239v. 

 Sexta post exaudi: vrijdag 04-06-1389. 

 

BP 1178 f 239v 01 vr 04-06-1389. 

Gerardus zvw Henricus Wilde en Arnoldus Buc zvw Godefridus Buc maakten een 

erfdeling van goederen die aan hen behoren. 

Gerardus kreeg (1) een huis en erf van voornoemde wijlen Henricus Wilde, in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, direct naast erfgoed van Jordanus van 

Hoculem, met de cijnzen hieruit, (2) een morgen land, uit de Duizend Morgen 

land van de gemeint van Den Bosch, van voornoemde wijlen Henricus Wilde, 

ter plaatse gnd die Vogeldonk, (3) een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche 

maat, die Johannes zvw Henricus van Arle hen levert, gaande uit een stuk 

land in Oirschot, ter plaatse gnd Klamergat, (4) de helft van een 

b-erfpacht van 3 mud 1 zester rogge, Bossche maat, welke helft voornoemde 

wijlen Henricus Wilde tbv hem, zijn kinderen Gerardus en Henricus, en 

                         
21 Zie ← BP 1178 f 217r 10 ma 01-03-1389, belofte op 24-06-1389 280 Holland 

gulden te betalen. 
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voornoemde Arnoldus Buc, verworven had van Godefridus gnd Donnecop zvw 

Henricus van Laerscot, (5) een b-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche 

maat, die Johannes zvw Arnoldus van der Ameijden en Rodolphus zvw 

Theodericus van der Ameijden hen moet leveren, gaande uit een stuk land in 

Oirschot, in de plaats gnd Ertbruggen, (6) een b-erfpacht van 5 zester 

rogge, Bossche maat, die Johannes gnd Goide Knaeps soen hen moet leveren, 

gaande uit een stuk land gnd die Kwade Braak, in Oirschot, tussen Aarle en 

Best, (7) ½ morgen land en 3 lopen land van voornoemde wijlen Henricus 

Wilde, in Oss, (8) een b-erfcijns van 3 pond, die voornoemde wijlen 

Henricus beurde uit erfgoederen in Oirschot. 

 

Gerardus filius quondam Henrici Wilde et Arnoldus Buc filius quondam 

Godefridi Buc palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo 

fecisse de quibusdam bonis ad se spectantibus ut dicebant mediante qua 

divisione domus et area dicti quondam Henrici Wilde sita in Busco in vico 

Ortensi contigue iuxta hereditatem Jordani de Hoculem #cum censibus 

exinde solvendis# item unum juger terre de mille jugeribus terre 

communitatis oppidi dicti quondam Henrici Wilde situm in loco dicto die 

Vogheldonc item hereditaria paccio duorum et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco quam Johannes filius quondam Henrici de Arle eis solvere 

tenetur ex pecia terre sita in parochia de Oerscot ad locum dictum 

Clamergat item (dg: hereditaria paccio trium mod) medietas hereditarie 

paccionis trium modiorum et unius sextarii siliginis mensure de Busco 

quam medietatem dictus quondam Henricus Wilde ad opus sui et ad opus 

Gerardi et Henrici suorum liberorum et Arnoldi Buc predicti erga 

Godefridum dictum Donnecop filium quondam Henrici de Laerscot 

acquisiverat prout in litteris item hereditaria paccio (dg: quinque 

lopinorum siliginis) decem sextariorum siliginis mensure de Busco quam 

Johannes filius quondam Arnoldi van der Ameijden et Rodolphus filius 

quondam Theoderici van der Ameijden eis solvere tenentur ex pecia terre 

sita in parochia de Oerscot in loco dicto Ertbruggen item hereditaria 

paccio quinque sextariorum siliginis mensure de Busco quam Johannes 

dictus Goide Knaeps soen eis solvere tenetur annuatim ex pecia terre 

dicta die Quade Brake sita in parochia de Oerscot inter Aerle et Best 

item dimidium iuger terre et tres lopinate terre dicti quondam Henrici 

Wilde site in parochia de Os item hereditarius census trium librarum quem 

dictus quondam Henricus solvendum habuit ex hereditatibus sitis in 

parochia de Oerscot ut dicebant primodicto Gerardo cesserunt in partem ut 

alter recognovit super quibus etc promittens ratam servare et dampna 

equaliter portabunt. Testes W et Dordrecht datum sexta post exaudi. 

 

BP 1178 f 239v 02 vr 04-06-1389. 

(dg: it). 

 

BP 1178 f 239v 03 vr 04-06-1389. 

Arnoldus Buc kreeg (1) 1 morgen land van Duizend Morgen land van de gemeint 

van Den Bosch, gelegen ter plaatse gnd die Slagen, aan voornoemde wijlen 

Henricus Wilde verkocht door Jacobus van Misen, (2) een b-erfcijns van 20 

schelling, gaande uit de helft van een huis en erf van wijlen Johannes 

Scoep, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, (3) een b-erfcijns 

van 20 schelling, aan voornoemde wijlen Henricus Wilde verkocht door 

Ludovicus zvw Hermannus Vliege, (4) een b-erfcijns van 5 schelling die 

Willelmus zv Jutta van der Straten van Best moest betalen aan wijlen 

Henricus van Arle, (5) een b-erfcijns van 1 oude schild, aan voornoemde 

wijlen Henricuso Wilde verkocht22, tbv hem zelf, zijn kinderen Gerardus en 

Henricus en voornoemde Arnoldus Buc door Mathijas zv Henricus gnd Jans soen 

van Best, (6) de helft van een b-erfcijns van 4 pond geld, welke helft 

                         
22 Zie ← BP 1177 f 280v 12 vr 23-02-1386, waarschijnlijk is het deze 

erfcijns die toen werd verkocht, maar de tekst van het contract is sterk 

vervaagd. 
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eerstgenoemde Gerardus verworven had van Godefridus zvw Henricus van der 

Laerscot, (7) een b-erfcijns van 5 pond, aan voornoemde wijlen Henricus 

Wilde verkocht tbv hem, zijn kinderen Gerardus en Henricus, en voornoemde 

Arnoldus Buc, door de broers Reijnerus, Godefridus en Johannes, kvw 

Johannes gnd Corf, Bodo gnd van den Stocke en Godefridus van Beke, (8) een 

b-erfcijns van 40 schelling aan voornoemde wijlen Henricus Wilde 

overgedragen23 tbv hem, zijn kinderen Gerardus en Henricus, en voornoemde 

Arnoldus Buc, door Reijmboldus van Gheffen, (9) een b-erfpacht van 1½ mud 

rogge, Bossche maat, die Johannes smid zv Henricus van Jans moet leveren, 

gaande uit een beemd in Oirschot, ter plaatse gnd Best, (10) een b-erfpacht 

van 4 mud rogge, Bossche maat, die Rutgherus van den Stadeacker hen moet 

leveren, gaande uit een huis, schuur en schaapskooi met ondergrond en 

daaraan gelegen missen, tuin en stuk land, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Aarle, (11) een b-erfpacht van ½ mud rogge, die Johannes smid zv Henricus 

van Jans moet leveren, (12) 7 hont land, ter plaatse gnd die Hoeven, naast 

Johannes Kesselman, aan voornoemde wijlen Henricus Wilde verkocht, tbv hem, 

zijn kinderen Gerardus en Henricus, en voornoemde Arnoldus Buc, door 

Johannes van Hoemen, (13) een b-erfcijns van 4 pond, die Johannes Rike aan 

voornoemde wijlen Henricus Wilde betaalde, (14) een b-erfcijns van 14 

schelling die Henricus Roempot aan voornoemde wijlen Henricus Wilde moest 

betalen, (15) een b-erfcijns van 1 oude schild, aan voornoemde wijlen 

Henricus Wilde verkocht tbv hem, zijn kinderen Gerardus en Henricus, en 

voornoemde Arnoldus Buc, door Egidius zvw Egidius gnd Zeghers soen. 

 

Et mediante qua divisione unum juger terre de mille iugeribus terre 

communitatis oppidi de Busco situm ad locum dictum die Slagen venditum 

dicto quondam Henrico Wilde a Jacobo de Misen item hereditarius census XX 

solidorum solvendus ex medietate domus et aree quondam Johannis Scoep 

site in Busco ad finem vici Orthensis item hereditarius census XX 

solidorum venditus dicto quondam Henrico Wilde a Ludovico (dg: quond) 

filio quondam Hermanni Vliege item hereditarius census quinque solidorum 

quem Willelmus filius Jutte van der Straten de Best Henrico quondam de 

Arle solvere tenebatur item hereditarius census unius aurei denarii 

antiqui communiter aude scilt vocati venditus dicto quondam Henrico Wilde 

ad opus sui (dg: s) et ad opus Gerardi et Henrici suorum liberorum et 

dicti Arnoldi Buc a Mathija filio Henrici dicti Jans soen de Best item 

medietas hereditarii census quatuor librarum monete quam medietatem 

primodictus (dg: erg) Gerardus erga Godefridum filium quondam Henrici van 

der Laerscot acquisiverat item hereditarius census quinque librarum 

venditus dicto quondam (dg: Ger w) Henrico Wilde ad opus sui et ad opus 

Gerardi Henrici suorum liberorum et dicti Arnoldi Buc a Reijnero 

Godefrido et Johanne fratribus liberis quondam Johannis dicti Corf et 

Bodone dicto van den Stocke et Godefrido de Beke item hereditarius census 

XL solidorum supportatus dicto quondam Henrico Wilde ad opus sui et ad 

(dg: G) opus Gerardi et Henrici suorum liberorum et dicti Arnoldi Buc a 

Reijmboldo de Gheffen item hereditaria paccio unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco quam Johannes faber filius Henrici van Jans 

solvere tenetur ex quodam prato sito in parochia de Oerscot in loco dicto 

(dg: di) Best item hereditaria paccio quatuor modiorum siliginis mensure 

de Busco quam Rutgherus van den Stadeacker sibi solvere tenetur ex domo 

horreo et ovili cum suis fundis atque fimario dicto missen et orto et 

pecia terre sibi adiacentibus sitis in parochia de Oerscot in loco dicto 

Arle item hereditaria paccio dimidii modii siliginis quam Johannes faber 

filius Henrici van (dg: Jans) Jans solvere tenetur item septem hont terre 

sita in loco dicto die Hoeven iuxta hereditatem Johannis Kesselman 

vendita dicto quondam Henrico Wilde ad opus sui et ad opus Gerardi et 

Henrici suorum liberorum et dicti Arnoldi Buc a Johanne de Hoemen item 

hereditarius census quatuor librarum quem Johannes (dg: J) Rike dicto 

quondam Henrico Wilde solvere consuevit item hereditarius census 

                         
23 Zie ← BP 1177 f 278r 12 do 15-02-1386, overdracht van de erfcijns. 
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quatuordecim solidorum quem Henricus Roempot dicto quondam Henrico (dg: 

Roemp) Wilde solvere (dg: consi) tenebatur item hereditarius census unius 

aurei denarii antiqui communiter aude scilde vocati venditus dicto 

quondam Henrico Wilde ad opus sui et ad opus Gerardi et Henrici suorum 

liberorum et ad opus dicti Arnoldi Buc ab Egidio filio quondam Egidii 

dicti Zeghers soen ut dicebant dicto Arnoldo Buc cesserunt in partem ut 

primodictus recognovit super quibus etc et dampna equaliter portabunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 239v 04 vr 04-06-1389. 

Henricus die Wit ev Margareta dvw Johannes gnd Wilgheman gaf uit aan Petrus 

zv Petrus uten Cameren (1) een huis en rosmolen met ondergrond van 

voornoemde wijlen Johannis Wilgemans, in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, achter erfgoed van wijlen Henricus van Haren en zijn 

kinderen, tussen erfgoed van Reijnerus Kul enerzijds en erfgoed van 

Lambertus van der Stegen anderzijds, (2) een weg die loopt van de gemene 

weg tot aan eerstgenoemd huis; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns 

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

Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389). 

 

Henricus die Wit maritus et tutor Margarete sue uxoris filie quondam 

Johannis dicti Wilgheman domum et molendinum equorum dictum rosmolen cum 

suis fundis et attinentiis (dg: si i) dicti quondam (dg: W) Johannis 

Wilgemans sitos in Busco ad finem vici Ortensis (dg: inter hereditatem q 

Reij) retro hereditatem (dg: quondam Heijlwigis f) quondam Henrici de 

Haren et eius liberorum inter hereditatem Reijneri Kul ex uno et inter 

(dg: quandam) hereditatem Lamberti van der Stegen ex alio (dg: cum) atque 

viam tendentem a communi platea usque ad #primo#dictam domum prout 

huiusmodi domus et molendinum equorum (dg: sit i) cum suis fundis et 

attinentiis et via ibidem sunt site et ad dictum quondam Johannem 

Wilgheman de jure spectare consueverunt ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Petro filio (dg: fi) Petri uten Cameren ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditario censu decem librarum monete dando sibi ab 

alio hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo 

termino in festo nativitatis Domini proxime futuro ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 239v 05 vr 04-06-1389. 

Petrus Wouters soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Wouters soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 239v 06 vr 04-06-1389. 

Petrus zv Petrus gnd uten Cameren, zijn broer Henricus, Theodericus Bolant 

en Petrus gnd Goeswijns soen beloofden aan voornoemde Henricus die Wit 100 

Hollandse gulden of de waarde binnen 3 jaar te betalen. 

 

Petrus filius Petri dicti uten Cameren Henricus eius frater Theodericus 

Bolant et (dg: L) Petrus dictus Goeswijns soen promiserunt (dg: dicto) 

dicto Henrico die Wit centum Hollant gulden seu valorem infra tres annos 

datam presentium sine medio sequentes persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 239v 07 vr 04-06-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. De brief overhandigen aan 

voornoemde Petrus Goeswijns. 

 

Solvit. 

Primus servabit (dg: alium indempnes) super habita et habenda indempnes 

servare. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Petro Goeswijns. 
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BP 1178 f 239v 08 vr 04-06-1389. 

(dg: Zibertus van Hoculem maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door jkr Johannes graaf van Megen met al zijn 

goederen). 

 

(dg: Zibertus de Hoculem omnes vendiciones et alienaciones factas per 

domicellum Johannem comitem de Meghen cum suis bonis calumpniavit). 

 

BP 1178 f 239v 09 vr 04-06-1389. 

Zibertus van Hoculem maande drie achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 50 oude schilden, die jkr Johannes graaf van Megen hem betaalt. 

 

Zibertus de Hoculem hereditarium censum L aude scilde quem domicellus 

Johannes comes de Megen sibi solvere tenetur annuatim #ut dicebat# monuit 

de tribus annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 239v 10 vr 04-06-1389. 

Maria dv Nijcholaus van Laerhoven verkocht aan Johannes gnd Peters soen 

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

Elizabeth, resp. die aan haar zullen komen na overlijden van haar 

voornoemde vader Nijcholaus. 

 

Solvit. 

Maria filia (dg: quo) Nijcholai de Laerhoven #cum tutore# omnia et 

singula bona sibi de morte quondam Elizabeth sue matris successione 

advoluta et post mortem dicti Nijcholai sui patris successione advolvenda 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni dicto Peters soen promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 D 12 f. 240. 

 Sexta post exaudi: vrijdag 04-06-1389. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 05-06-1389. 

 

BP 1178 f 240r 01 vr 04-06-1389. 

Hr Walterus gnd Wellen zv Henricus gnd Mostart dekaan van de Sint-Janskerk 

in Den Bosch verkocht aan Adam van Mierd een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

b-erfpacht van 2 mud rogge en 15 lopen gerst, maat van Sint-Oedenrode, 

welke pacht van 2 mud 15 lopen voornoemde verkoper met Lichtmis beurt, 

gaande uit het deel, dat voornoemde hr Walterus verkoper had in goederen, 

gnd te Tardwijk, in Sint-Oedenrode, daarvan uitgezonderd een stuk land, in 

Sint-Oedenrode, tussen Hilla van Bubnagel enerzijds en Philippus van 

Eerscot anderzijds, welk deel voornoemde hr Walterus uitgegeven had aan 

zijn oom Mijchael zv Johannes gnd Langhen soen te Tartwijc, voor de onraad 

en voor voornoemde pacht van 2 mud 15 lopen. Verkoper en zijn voornoemde 

vader Henricus Mostart beloofden lasten in de pacht van 2 mud 15 lopen af 

te handelen. 

 

Dominus Walterus dictus Wellen filius Henrici dicti (dg: Met) Mostart 

decanus ecclesie beati Johannis ewangeliste de Busco hereditarie vendidit 

Ade de Mierd hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam de et ex 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis et !et quindecim lopinorum 

ordei mensure de Rode sancte Ode quam paccionem duorum modiorum siliginis 

et quindecim lopinorum ordei dictus venditor se solvendam habere dicebat 

hereditarie termino solucionis predicto ex tota parte et omni jure quam 

et quod dictus dominus Walterus venditor habuit in bonis et hereditatibus 

dictis te Tardwijc sitis in parochia de Rode sancte Ode et in attinentiis 

eorundem bonorum et hereditatum excepta quadam pecia terre sita in dicta 

parochia inter hereditatem Hille de Bubnagel ex uno et inter hereditatem 
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Philippi de Eerscot ex alio latere quam partem et quod jus dictus dominus 

Walterus dederat ad pactum Mijchaeli (dg: dicto) filio Johannis dicti 

Langhen soen te (dg: Tard) Tartwijc suo avunculo pro oneribus dictis 

onraet annuatim exinde de jure solvendis et pro predicta paccione duorum 

modiorum siliginis et quindecim lopinorum ordei mensure de Rode prout 

ipse dicebat promittentes et cum eo dictus Henricus Mostart #eius pater# 

indivisi super habita et habenda warandiam et aliam obligationem in dicta 

paccione duorum modiorum #siliginis# et quindecim lopinorum (dg: s) ordei 

deponere et sufficientem facere. Testes W et Dordrecht datum sexta post 

exaudi. 

 

BP 1178 f 240r 02 za 05-06-1389. 

Johannes die Writer, zijn vrouw Metta Brocs wv Walterus Meijs en Walterus 

Meij zv voornoemde Metta en wijlen Walterus Meijs verkochten aan Lambertus 

zv Johannes van Herlaer molenaar een stukje erfgoed in Den Bosch, aan het 

eind van de Hinthamerstraat, achter erfgoed van voornoemde Lambertus, 

tussen erfgoed van Petrus Cannarts enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Metta en haar zoon Walterus anderzijds, strekkend vanaf erfgoed van 

voornoemde Lambertus tot aan de stroom, welk stuk erfgoed naast erfgoed van 

voornoemde Lambertus 27¾ voet breed is, en achter naast de stroom 19 voet. 

 

Johannes die Writer maritus legitimus Mette Brocs sue uxoris relicte 

quondam Walteri Meijs et dicta Metta cum eodem tamquam cum tutore et 

Walterus Meij filius dictorum Mette et quondam Walteri Meijs (dg: part) 

peciam hereditatis sitam in Busco ad finem vici Hijnthamensis retro 

hereditatem Lamberti filii Johannis de Herlaer multoris inter hereditatem 

Petri Cannarts ex uno et inter hereditatem dictorum Mette et Walteri eius 

filii ex alio tendentem ab hereditate dicti Lamberti usque ad aquam 

ibidem fluentem et currentem et (dg: p) que pecia hereditatits continet 

in latitudine iuxta hereditatem dicti Lamberti XXVII pedatas et tres 

quartas partes unius pedate et retro iuxta dictam aquam decem et novem 

pedatas in latitudine ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Lamberto 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere. Testes Rover et Aggere datum in vigilia penthecostes. 

 

BP 1178 f 240r 03 za 05-06-1389. 

Voornoemde Lambertus zv Johannes van Herlaer molenaar beloofde aan 

voornoemde Metta Brocs wv Walterus Meijs24 en aan Walterus, zv voornoemde 

Metta en wijlen Walterus, een n-erfcijns25 van 50 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 (1) een huis26 en erf van 

                         
24 Zie → VB 1799 f 061r 05 ma 08-01-1392, Metta Brocs wijf wilner Wouter Meijs was gericht … 
aen huus ende erve Lambrechts soene Jans van Herlaer des Moelners gelegen in tsHertogenbossche 

aen die Hijnthamereijnde tusschen den erve Peter Cannarts ende tusschen den erve der vors 

Metten Brocs ende aen een stuc erfenissen gelegen after dit vors huus ende erve des vors 

Lambrechts tusschen den erve des voirs Peter Cannarts ende tusschen den erve der vors Metten 

ende Wouters hoers soens streckende van den voirs erve des voirs Lambrechts tot den water 

aldair lopende ende welc stuc erfenissen begrijpt in breijden bij den vors erve des vors 

Lambrechts XXVII voet ende III vierdeel van enen voet ende after biden vors water XIX voet in 

breijden overmids gebrec van erfcijns. 

25 Zie → VB 1799 f 193v 01 ma 09-01-1402, Henric van den Elzen als man ende momber Metten 
Brocs wijf wilner Wouter Meijs was gericht … aen huijs ende erve Lambrechts soen Jans van 

Herlaers Molenners gelegen in tsHertogenbosch aen deijnde der Hijnthemerstraten tusschen den 

erve Peter Cannarts ende tusschen den erve der voirs Metten Brocs ende aen I stuc erfs gelegen 

after tfoirgenoemde huijs ende erve des voirs Lamberts tusschen den erve des voirs Peter 

Cannarts ende tusschen den erve der voirs Metten ende Wouters voirs soens streckende van den 

voirs erve des voirs Lamberts al totten water aldaer vloijende ende lopende ende welc deel 

erfs begrijpt in breijdden bi tfoirgenoemde erve des voirs Lambrechts XXVII voet ende drie 

vierden deel eens voets ende after bij dat voirg water XIX voet in breijdden overmids gebrec 

van erfcijns dien hi daer aen had. 
26 Zie → BP 1178 f 188r 10 wo 17-05-1391, Lambertus zv Johannes van Herlaer timmerman verkocht 
aan Johannes Nellen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen 

Metta Brocs enerzijds en erfgoed van Luijta wv Petrus Cannarts anderzijds, reeds belast met 5 

pond gemeen paijment. 
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voornoemde Lambertus, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van Petrus Cannarts enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Metta Brocs anderzijds, (2) voornoemd stukje erfgoed, gelegen achter 

voornoemd huis en erf. De brief overhandigen aan voornoemde Walterus. 

 

Dictus Lambertus promisit se daturum et soluturum dicte Mette #Brocs# 

relicte quondam Walteri Meijs et Waltero filio eorundem Mette et quondam 

Walteri hereditarium censum (dg: X) quinquaginta solidorum monete 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro ex domo et area dicti Lamberti sita in 

Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Petri Cannarts ex uno 

et inter hereditatem dicte Mette Brocs ex alio atque ex predicta pecia 

hereditatis sita retro domum et aream predictam. Testes datum supra. 

Tradetur littera Waltero predicto. 

 

BP 1178 f 240r 04 za 05-06-1389. 

Willelmus Houbraken verkocht aan Gerardus Heijnen soen van Hezewijc een 

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

leveren, gaande uit (1) een beemd, gnd dat Elkenbroek, in Waderle, tussen 

het water gnd die Dommel enerzijds en Mathijas van den Hoevel anderzijds, 

(2) een beemd, gnd die Wildert, in Waderle, tussen de gemeint enerzijds en 

erfgoed van de abt van Epternaken anderzijds, (3) een akker, gnd dat Loke, 

5 lopen rogge, groot, in Waderle, tussen Henricus Baten soen enerzijds en 

erfgoed van de kerk van Waderle anderzijds, (4) een stuk land, in Waderle, 

ter plaatse gnd aan de Lage Poel, tussen Arnoldus Koevoet enerzijds en 

Johannes gnd Woutkens soen anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 

1 mud rogge, maat van Kempen. 

 

Willelmus Houbraken hereditarie vendidit Gerardo (dg: fi) Heijnen soen de 

Hezewijc hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex (dg: 

pecia) prato dicto dat Elkenbroec sito in parochia de Waderle inter aquam 

dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem Mathije van den Hoevel ex 

alio (dg: et quod prat) item ex prato dicto die Wildert sito in dicta 

parochia inter communitatem ex uno et inter hereditatem abbatis de 

Epternaken ex alio item ex agro dicto dat Loke quinque lopinos (dg: in) 

siliginis in semine capiente sito in dicta parochia inter hereditatem 

Henrici Baten soen ex uno et inter hereditatem spectantem #ad# ecclesiam 

de Waderle ex alio item ex (dg: una lopinata terre) pecia terre sita in 

dicta parochia ad locum dictum aen den Lagen Poel inter hereditatem (dg: 

d) Arnoldi Koevoet ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis dicti Wo W) 

Johannis dicti Woutkens soen ex alio promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure Kempinensis exinde prius solvenda et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 240r 05 za 05-06-1389. 

Theodericus die Mommer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus die Mommer prebuit et reportavit. Testes Gerardus et Emondus 

datum ut supra. 

 

BP 1178 f 240r 06 za 05-06-1389. 

Theodericus die Mommer van Waderle verkocht aan Gerardus Heijnen soen van 

Hezewijc een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een beemd, in Zonderwijk, ter plaatse gnd 

die Maet, tussen Denkinus van Hezerscoer enerzijds en Walterus van Heirle 

anderzijds, (2) een beemd, in Zonderwijk, ter plaatse gnd in Dijnrelaer, 

tussen Johannes gnd die Wuest enerzijds en voornoemde Walterus van Heirle 

anderzijds, (3) een akker, in Zonderwijk, ter plaatse gnd op Candelaer, 

tussen voornoemde Walterus van Heirle enerzijds en Henricus van der Locht 
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anderzijds, reeds belast met 3 penning cijns. 

 

Theodericus die Mommer de Waderle hereditarie vendidit Gerardo Heijnen 

soen de Hezewijc hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginsi mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex prato dicti venditoris sito in parochia de Zonderwijc 

in loco dicto die Maet inter hereditatem Denkini de Hezerscoer ex uno et 

inter hereditatem Walteri de (dg: Hee Heir) Heirle ex alio item ex prato 

sito in parochia (dg: de) predicta in loco dicto in Dijnrelaer inter 

hereditatem Johannis dicti die Wuest ex uno et inter hereditatem dicti 

Walteri de Heirle ex alio item ex agro sito in predicta (dg: pa) parochia 

ad locum dictum op Candelaer (dg: ex u) inter hereditatem dicti Walteri 

de Heirle ex uno et inter hereditatem Henrici van der Locht ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis tribus denariis census exinde solvendis et sufficientem facere. 

Testes Gerardus et Emond datum ut supra. 

 

BP 1178 f 240r 07 za 05-06-1389. 

Arnoldus Kreijt droeg over aan Rijcoldus Borchgrave een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, die Walterus zvw Johannes gnd Vitter van Mierde 

beloofd had aan voornoemde Arnoldus, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit een hofstad en tuin, gnd die Kelneers Hof, in Loen bij Casteren, 

tussen Margareta van Greven enerzijds en Ghibo van der Koijen en zijn 

medeërfgenamen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, en 

met het andere eind aan voornoemde Margarets en Ghibo en zijn 

medeërfgenamen. 

 

Arnoldus Kreijt hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco quam Walterus filius (dg: Jo) quondam Johannis dicti Vitter de 

Mierde promisit se daturum et soluturum dicto Arnoldo hereditarie 

purificationis et in Busco tradere ex (dg: do) domistadio et orto dicto 

die Kelneers Hof sitis in parochia de Loen prope Casteren inter 

hereditatem Margarete de Greven ex uno et inter hereditatem Ghibonis van 

der Koijen et suorum coheredum ex alio tendentibus cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad hereditates dicte Margarete et 

dictorum Ghibonis et suorum coheredum prout in litteris (dg: dicebat 

contineri) #continet# supportavit Rijcoldo Borchgrave #cum litteris# 

promittens ratam servare et obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum ut supra. (dg: Traditur dicto Rijcoldo littera de dicta 

paccione). 

 

BP 1178 f 240r 08 za 05-06-1389. 

Gerardus Bauderic, Johannes Snoec en Petrus Vuchts beloofden aan Godefridus 

van Opstal van Arscot, tbv hem en Godescalcus Arts soen, 106 nobel geld van 

de koning van Engeland of ander paijment van dezelfde waarde met Sint-

Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te betalen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Godefridus. 

 

Gerardus Bauderic Johannes Snoec et Petrus Vuchts promiserunt Godefrido 

de Opstal #de Arscot ad opus sui et ad opus (dg: Go) Godescalci Arts soen 

seu alterius eorum# centum et sex nobel monete regis Anglie seu aliud 

pagamentum eiusdem valoris ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum ut supra. Traditur dicto Godefrido. 

 

BP 1178 f 240r 09 za 05-06-1389. 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini droeg over aan Wolterus van Os 50 gulden van 

Holland of ander paijment van dezelfde waarde, aan hem beloofd27 door 

Johannes Raet, zijn broer Henricus Raet en Gerardus Raet zvw Henricus van 

                         
27 Zie ← BP 1178 f 077v 05 vr 11-12-1388 of 06, belofte op 24-06-1389 of op 

25-12-1389 50 Holland gulden te betalen. 
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den Laer. 

 

Willelmus filius Arnoldi Tielkini L gulden Hollandie seu aliud pagamentum 

eiusdem valoris promissos sibi a Johanne Raet et Henrico Raet suo fratre 

et Gerardo Raet filio quondam Henrici van den Laer prout in litteris 

legitime supportavit Woltero de Os cum litteris et jure. Testes Aa et 

Berkel datum ut supra. 

 

BP 1178 f 240r 10 za 05-06-1389. 

Boudewinus zvw Johannes zv Boudewinus, Willelmus Waerloes en Henricus van 

Erpe beloofden aan Theodericus gnd Specht 166 Hollandse gulden of de waarde 

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

 

Boudewinus filius quondam Johannis filii Boudewini Willelmus Waerloes et 

Henricus de Erpe promiserunt Theoderico dicto Specht centum et LXVI 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Gerardus et W datum supra. 

 

BP 1178 f 240r 11 za 05-06-1389. 

Boudewinus zvw Johannes zvw Boudewinus Appelman droeg over aan Henricus van 

Erpe en Willelmus Waerloes een b-erfcijns28 van 24 pond geld, een helft te 

betalen met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit 3 huizen 

en erven van Johannes die Hert, in Den Bosch, aan de straat gnd Dravelgas, 

naast het klooster van de Minderbroeders, tussen erfgoed van Aleijdis 

Posteels enerzijds en de Dieze anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen 

Johannes zv Boudewinus gekocht had van voornoemde Johannes die Hert. 

 

Boudewinus filius quondam (dg: Boudewin) Johannis filii quondam Boudewini 

Appelman hereditarium censum viginti quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim pasche et mediatim Remigii ex tribus domibus et 

areis Johannis die Hert sitis in Busco ad vicum dictum Dravelgas iuxta 

claustrum fratrum minorum inter hereditatem Aleijdis Posteels ex uno et 

inter Dijesam ibidem fluentem ex alio quem censum dictus quondam Johannes 

filius Boudewini erga dictum Johannem (dg: He) die Hert emendo 

acquisiverat prout in litteris et quam nunc ad se spectare dicebat 

supportavit Henrico de Erpe et Willelmo Waerloes cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf7 D 13 f. 240v. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 05-06-1389. 

 Secunda post penthecostes: maandag 07-06-1389. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 10-06-1389. 

 

BP 1178 f 240v 01 za 05-06-1389. 

(dg: ?Bouden). 

 

BP 1178 f 240v 02 za 05-06-1389. 

Boudewinus zvw Johannes zv Boudewinus droeg over aan Henricus van Erpe en 

Willelmus Waerloes al het geld, dat aan hem behoort, vanwege het feit dat 

hij in Gelre gevangen was genomen, en was vrijgekocht. 

 

Boudewinus filius quondam Johannis filii Boudewini totam pecuniam et 

totum jus sibi competentes et competituras nomine et ex eo quia 

primodictus Boudewinus nunc alias (dg: in H apud Hedel) #in territorio 

                         
28 Zie → VB 1799 f 192v 03 ma 09-01-1402, Aleijt dochter wilner Jans soen wilner Boudewijns 
geheijten Appelman was gericht … aen drien husen ende erve Jans geheijten Hert gelegen in 

tsHertogenbosch ter straten geheijten Dravelgas bij tcloester der minrebrueder tusschen den 

erve Aleijten Posteels op deen side ende tusschen die Diese aldaer loepende op dander side 

overmids gebrec van erfcijns dien Aleijt voirs daer aen had ende die Aleijt voirs heet des 

voirt gemechticht Bazelijs van der Zidewijnden …. Ende hieraf sal men alleen vercopen dat 

huijs ende erve dat wilner Jan Pijlijseren was. 
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Ghelrensi# a Ghelrensibus et a complicibus ducis Ghelrensis fuerat captus 

et (dg: ta) exactionatus ut dicebat supportavit Henrico de Erpe et 

Willelmo Waerloes et eorum alteri promittens ratam servare dans et 

concedens eis et eorum! plenam! (dg: pro) premissa petendi et assequendi 

et omnia faciendi que etc facere si premissa interessent #et juranda#. 

Testes (dg: W et) Gerardus et W datum in vigilia penthecostes. 

 

BP 1178 f 240v 03 za 05-06-1389. 

Ancelmus zvw Henricus Willems ev Agnes dvw Arnoldus gnd Ghenen soen droeg 

over aan Johannes van Ghemert de jongere een beemd ter plaatse gnd op die 

Dungen, tussen Gerardus gnd Gheen van Bruggen enerzijds en Truda gnd 

Bitters anderzijds, naast het water gnd die Aa, aan voornoemde wijlen 

Gerardus Gheen van Bruggen verkocht door Rutgherus van de Steenweg, welke 

beemd aan voornoemde wijlen Arnoldus Ghene soen gekomen was na overlijden 

van zijn voornoemde vader Gerardus Gheen van Bruggen, en welke beemd aan 

voornoemde Ancelmus en zijn vrouw Agnes gekomen was na erfdeling na 

overlijden van voornoemde Arnoldus Ghenen soen, vv voornoemde Agnes, belast 

met een b-erfcijns van 8 pond gemeen paijment. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems maritus et tutor legitimus 

Agnetis sue uxoris filie quondam Arnoldi dicti Ghenen soen pratum quoddam 

situm in loco dicto op die Dunge inter hereditatem Gerardi dicti Gheen de 

Bruggen ex uno et inter hereditatem Trude dicte (dg: Be) Bitters ex alio 

iuxta aquam dictam die Aa venditum (dg: qu) dicto quondam Gerardo (dg: 

Gheen Gheen) Gheen de Bruggen a Rutghero de Lapidea Via prout in litteris 

quod pratum dicto quondam Arnoldo Ghene soen de morte dicti quondam 

Gerardi Gheen de Bruggen sui patris jure successionis est advolutum et 

quod pratum dictus Ancelmus sibi et dicte Agneti eius uxori de morte 

dicti quondam Arnoldi Ghenen soen patris dicte Agnetis successione 

advolutum esse ac sibi mediante hereditaria divisione prius habita inter 

ipsum et eius in hoc coheredes (dg: ..) prius habita in partem cessisse 

asserebat hereditarie supportavit Johanni de Ghemert juniori cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et ex parte dictorum quondam Gerardi Gheen Arnoldi Ghenen soen et 

eorum heredum deponere excepto hereditario censu octo librarum communis 

pagamenti exinde solvendo. Testes Aa et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 240v 04 ma 07-06-1389. 

Gerardus van Amstel nzv hr Ghisbertus van Amstel beloofde aan Gerardus van 

Berkel en Willelmus Coptiten 48 oude schilden of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Gerardus de Amstel #filius naturalis domini Ghisberti de Amstel# promisit 

(dg: Willelmo) Gerardo de (dg: Berkel) #Berkel# et Willelmo Coptiten #seu 

eorum alteri# XLVIII aude scilde seu valorem #seu alterius eorundem# ad 

monitionem persolvendos. Testes Emont et Aggere datum secunda post 

penthecostes. 

 

BP 1178 f 240v 05 ma 07-06-1389. 

Arnoldus van Ghewanden beloofde aan Johannes van Ouden 10 Hollandse gulden 

of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (vr 01-10-1389) en de 

andere helft met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389). 

 

Arnoldus de Ghewanden promisit Johanni de Ouden X Hollant gulden seu 

valorem mediatim Remigii et mediatim Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: datum supra) Heijme et Emont datum supra. 

 

BP 1178 f 240v 06 ma 07-06-1389. 

Johannes Haijken, Adam Kathelinen soen, Hermannus Scut Willems soen, 

Johannes van Hedel, Bernardus Gobels soen en Johannes van Dijest zv 

Johannes, wonend in Empel, beloofden aan Johannes van Ouden 40 Hollandse 
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gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (vr 01-10-1389) 

en de andere helft met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389). 

 

Johannes Haijken Adam Kathelinen soen Hermannus Scut Willems soen 

Johannes de Hedel (dg: Bertoldus Go) Bernardus Gobels soen et Johannes de 

Dijest (dg: do) filius Johannis (dg: commorans in Empel) commorantes in 

parochia de Empel promiserunt Johanni de Ouden XL Hollant gulden seu 

valorem mediatim Remigii et mediatim Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 240v 07 ma 07-06-1389. 

Henricus zv Metta gnd Arts, Jacobus Rutten soen en zijn broer Paulus Rutten 

soen, wonend in Schijndel, beloofden aan Johannes van Ouden 40 Hollandse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (vr 01-10-1389) 

en de andere helft met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389). 

 

Henricus filius Mette dicte Arts Jacobus (dg: Hutten) #Rutten# soen (dg: 

Paulus) Paulus (dg: Hut) Rutten soen eius frater commorantes in parochia 

de Scijnle promiserunt Johanni de Ouden XL Hollant gulden seu valorem 

(dg: ad) mediatim Remigii et mediatim Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 240v 08 ma 07-06-1389. 

Willelmus Tolinc beloofde aan Walterus van Boemel 24 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1389) te betalen. 

 

Willelmus Tolinc promisit (dg: Zeghero de) Waltero de (dg: Boemel) Boemel 

XXIIII Hollant gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 240v 09 ma 07-06-1389. 

Hilla Roelofs droeg al haar goederen onder Meerwijk, over aan Arnoldus van 

Ghewanden, Johannes Haijken, Adam Kathelinen soen, Hermannus Scut Willems 

soen, Johannes van Hedel, Bernardus Gobels soen en Johannes van Dijest 

wonend in Empel. De brief overhandigen aan Arnoldus van Gewanden. 

 

Solvit. 

Hilla Roelofs cum tutore omnia sua bona quecumque infra jurisdictionem de 

Merewijc consistentia sive sita (dg: ad) supportavit Arnoldo de (dg: We) 

Ghewanden Johanni Haijken Ade Kathelinen soen Hermanno (dg: Sut) Scut 

Willems soen Johanni de Hedel Bernardo Gobels soen et Johanni de Dijest 

(dg: de) commoranti in parochia de Empel promittens cum tutore ratam 

servare. Testes datum supra. Tradetur littera Arnoldo de Gewanden. 

 

BP 1178 f 240v 10 ma 07-06-1389. 

Voornoemde Hilla Roelofs droeg al haar goederen onder Schijndel over aan 

Henricus zv Metta Arts, Jacobus Rutten soen en diens broer Paulus Rutten 

soen. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Solvit. 

Dicta Hilla Roelofs (dg: soen) cum tutore omnia sua bona quocumque 

locorum infra parochiam de Scijnle sita supportavit Henrico filio Mette 

Arts Jacobo Rutten soen et Paulo Rutten soen eius fratri promittens cum 

tutore ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Henrico. 

 

BP 1178 f 240v 11 do 10-06-1389. 

Theodericus van der Kijnderhuus van Lijeshout verkocht aan zijn zoon 

Johannes een beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd in Ertbruggen, 

tussen wijlen Batha van den Nuwenhuze enerzijds en voornoemde Theodericus 

anderzijds, belast met 12 penning oude grondcijns. De brief overhandigen 
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aan Johannes van Wetten bakker of aan hem. 

 

Solvit. 

Theodericus van der Kijnderhuus de Lijeshout pratum situm in parochia de 

Beke prope Arle in loco dicto in Ertbruggen inter hereditatem (dg: B) 

quondam Bathe van den Nuwenhuze ex uno et inter hereditatem dicti 

Theoderici ex alio hereditarie #(dg: sup) vendidit# Johanni suo filio 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis XII denariis 

antiqui census domino fundi exinde solvendis. Testes Aa et Berkel datum 

quinta post penthecostes. Traditur Johanni de Wetten pistori vel sibi. 

 

BP 1178 f 240v 12 do 10-06-1389. 

Voornoemde Theodericus van der Kijnderhuus van Lijeshout verkocht aan 

Martinus zvw Arnoldus gnd Arts soen een stuk land in Lieshout, ter plaatse 

gnd in Bandevoort, tussen Johannes zv Johannes gnd Coninc enerzijds en 

wijlen Godefridus Aleijten soen anderzijds, belast met 4 penning oude 

grondcijns. De brief overhandigen aan Johannes van Wetten bakker of aan 

hem. 

 

Solvit totum. Tradetur littera Johanni de Wetten pistori vel sibi. {Met 

haal verbonden met BP 1178 f 240v 13 en 14}. 

Dictus Theodericus peciam terre sitam in parochia de Lijeshout in loco 

dicto (dg: op) #in# Bandevoert inter hereditatem Johannis (dg: dicti 

Jonge Co) filii Johannis dicti (dg: Con) Coninc ex uno et inter 

hereditatem quondam Godefridi Aleijten soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Martino filio quondam Arnoldi dicti Arts soen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor denariis 

antiqui census domino fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 240v 13 do 10-06-1389. 

Johannes van Wetten bakker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Wetten pistor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 240v 14 do 10-06-1389. 

Ghibo zvw Nijcholaus van Arle ?droeg over aan zijn broer Bertoldus zvw 

voornoemde Nijcholaus van Arle een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche 

maat, die Johannes zvw voornoemde Nijcholaus van Arle beloofd had aan zijn 

voornoemde broer Ghibo, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

alle goederen van voornoemde Johannes. 

 

Ghibo filius quondam Nijcholai de Arle hereditariam paccionem quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Busco quam Johannes filius quondam #dicti# 

Nijcholai de Arle promisit se daturum et soluturum dicto Ghiboni suo 

fratri hereditarie purificationis et in Busco traditurum de et ex omnibus 

et singulis bonis antedicti Johannis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis prout in litteris hereditarie! (dg: Bartol) Bertoldo filio 

dicti quondam Nijcholai de Arle suo fratri cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 240v 15 do 10-06-1389. 

Ghiselbertus zvw Nijcholaus van Arle droeg over aan zijn broer Bertoldus 

zvw voornoemde Nijcholaus van Arle een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen die aan Johannes 

zvw voornoemde Nijcholaus van Arle gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde vader Nijcholaus, resp. die aan hem zullen komen na overlijden 

van zijn moeder Jutta, welke pacht aan voornoemde Ghisbertus was verkocht 

door zijn voornoemde broer Johannes zvw Nijcholaus van Arle. 
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Ghiselbertus filius quondam Nijcholai de Arle hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex omnibus et singulis bonis Johanni filio dicti quondam 

Nijcholai de Arle de morte dicti quondam Nijcholai sui patris successione 

advolutis atque post mortem Jutte matris eiusdem venditoris successione 

advolutis! quocumque locorum consistentibus sive sitis venditam dicto 

Ghisberto a dicto Johanne suo fratre filio dicti quondam Nijcholai de 

Arle prout in litteris supportavit Bertoldo suo fratri filio dicti 

quondam Nijcholai de Arle cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 240v 16 do 10-06-1389. 

Petrus Balijart verkocht aan Johannes van Hees nzvw Bernardus van Overmere 

2 2/3 hont land in Geffen, op de gemeint aldaar, ter plaatse gnd die 

Drankputse Kamp, tussen Belija Vos enerzijds en Johannes van Hoesden 

anderzijds, belast met waterlaten en sloten. 

 

Petrus Balijart duo hont et duas tercias partes #unius hont# terre sitas 

in parochia de Gheffen supra communitatem ibidem in loco dicto die 

Drancputsche Camp inter hereditatem Belije Vos ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Hoesden ex alio hereditarie vendidit Johanni de 

Hees filio naturali quondam Bernardi de Overmere promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis aqueductibus et fossatis ad hoc de jure 

spectantibus. Testes Aa et Berkel datum supra. 

 

BP 1178 f 240v 17 ±do 10-06-1389. 

Godefridus zvw Johannes Ackerman verkocht voor 2/3 aan Johannes Jutten soen 

en voor 1/3 aan Laurencius gnd Akerijns de helft van een bunder beemd gnd 

die Nouteren Beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, beiderzijds tussen 

Arnoldus Rover van der Lake, te weten de helft naast erfgoed gnd Nouten 

Beemd behorend aan voornoemde Arnoldus Rover, deze helft belast met 1 oude 

groot. 

 

Godefridus (dg: dictus Ack) filius quondam Johannis Ackerman (dg: pratum 

#d) medietatem unius bonarii prati dicti die Nouteren Beemt# siti in 

parochia de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem Arnoldi Rover 

van der Lake ex (dg: uno et inter hereditatem Johannis Aleijdis filie 

dicti quondam Johannis Ackerman et) utroque latere coadiacentem scilicet 

illam medietatem (dg: -s) que sita est contigue iuxta hereditatem dictam 

Nouten Beemt spectantem ad dictum Arnoldum Rover ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Jutten soen et Laurencio dicto Akerijns scilicet dicto 

Johanni Jutten soen pro duabus terciis partibus et dicto 

Laurencio/Lamberto pro una tercia parte promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto uno grosso antiquo (dg: pro) ex (dg: -inde 

s) dicta medietate de jure solvendo. 

 

1178 mf7 D 14 f. 241. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 10-06-1389. 

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

 

BP 1178 f 241r 01 do 10-06-1389. 

(dg: N). 

 

BP 1178 f 241r 02 do 10-06-1389. 

Nijcholaus gnd Coel Cnoden soen van Vucht beloofde aan Andreas zvw Arnoldus 

Lemkens soen 50½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (vr 

01-10-1389) te leveren. 

 

Nijcholaus dictus Coel Cnoden soen de Vucht promisit Andree filio quondam 

Arnoldi Lemkens soen L modios #et dimidium modium# siliginis mensure de 

Busco ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Berkel datum 
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quinta post penthecostes. 

 

BP 1178 f 241r 03 do 10-06-1389. 

Voornoemde Andreas beloofde aan voornoemde Nijcholaus Coel 100 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) te 

betalen. 

 

Dictus Andreas promisit dicto Nijcholao Coel centum Hollant gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 241r 04 do 10-06-1389. 

Johannes Kathelinen soen verkocht aan Godefridus gnd Marcelijs soen, tbv 

hem en zijn vrouw Hilla dvw Sijmon gnd Neijsen, een lijfrente van 4 pond 

geld, met Pinksteren te betalen, gaande uit een stuk land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd op Heze, ter plaatse gnd op die Lijnbeemd, tussen Bruijstinus 

Palart enerzijds en Johannes Hals anderzijds. De langstlevende krijgt 

geheel de rente. 

 

Johannes Kathelinen soen legitime vendidit (dg: Henri) Godefrido dicto 

(dg: Melij) Marcelijs soen ad opus sui et ad (dg: H) opus Hille sue 

uxoris filie quondam Sijmonis dicti Neijsen annuam et vitalem pensionem 

IIII librarum monete solvendam anno quolibet ad vitam eorum et non ultra 

penthecostes ex pecia terre (dg: ?he) sita in parochia de Roesmalen in 

loco dicto op Heze in loco dicto op die Lijnbeemt inter hereditatem 

Bruijstini Palart ex uno et inter hereditatem Johannis Hals ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem et alter diutius vivens 

integraliter possidebit. Testes Rover et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 241r 05 do 10-06-1389. 

En hij mag altijd terugkopen met 28½ Hollandse gulden of de waarde en 12 

plakken en met 8 pond als rente van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Albertus Wael, Mathijas 

van Mierd en Johannes die Vrieze. 

 

A. 

Et poterit redimere semper quando voluerit cum (dg: XXXV) viginti octo 

#et dimidio# Hollant gulden seu valorem #et XII placken# et cum octo 

libris monete pro pensione anni redempcionis ut in forma. Acta in camera 

presentibus Johanne de Globo Alberto Wael (dg: Godefrido et) Mathija (dg: 

-s) de Mierd et Johanne die Vrieze anno LXXX nono mensis junii die X hora 

complete. 

 

BP 1178 f 241r 06 do 10-06-1389. 

Johannes Proeft van Bucstel, Johannes van Merewijc, Gerardus van Bucstel 

zvw Johannes gnd pape Jan, Engbertus van Tefelen zv Jan en Godefridus van 

Beest beloofden aan Everardus uten Werde 350 Hollandse gulden of de waarde 

met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Johannes Proeft de Bucstel Johannes de Merewijc Gerardus de Bucstel 

filius quondam Johannis dicti pape Jan Engbertus de Tefelen filius Jans! 

Godefridus de Beest promiserunt Everardo uten Werde trecentos et 

quinquaginta Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Rover et Dordrecht datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1178 f 241r 07 do 10-06-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Prmius servabit alios indempnes. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 241r 08 do 10-06-1389. 

Jacobus die Vrieze, zvw Walterus die Vrieze, ev Margareta dvw Zibbertus van 

der Scueren, verkocht29 aan Johannes zvw voornoemde Zibbertus van der 

Scueren, tbv hem en Everardus zv voornoemde Zibbertus (1) een stuk land in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse Regenland, tussen Theodericus 

Rover zvw hr Johannes Rover ridder enerzijds en kinderen gnd van der 

Teijnden anderzijds (2) ¼ deel in een stuk beemd gnd dat Herberg, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen voornoemde kinderen van der 

Teijnden enerzijds en Henricus van der Scueren anderzijds, (3) ¼ deel in 

een stuk beemd gnd dat Werre, in Haaren, over de dijk van Beilver, tussen 

de gemeint enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, (4) 1/5 deel en ¼ 

deel van een ander 1/5 deel (4/20+1/20 = 5/20 = 1/4) van een stuk beemd gnd 

die Ossenvoort in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Arnoldus van 

Laerhoven enerzijds en wijlen Arnoldus gnd Mentouts anderzijds. De goederen 

waren belast met de lasten die voornoemde wijlen Zibbertus hieruit had. De 

brief overhandigen aan voornoemde Johannes, koper. 

 

Jacobus die Vrieze filius quondam Walteri die Vrieze #maritus et tutor 

Margarete sue uxoris filie quondam Zibberti van der Scueren# peciam terre 

sitam in parochia de Haren in loco dicto (dg: Bei) Beilver (dg: inter 

here) in loco dicto Reghenlant inter hereditatem (dg: Jo) Theoderici 

Rover filii quondam domini Johannis Rover militis ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum van der Teijnden ex alio (dg: ut dicebat) 

atque (dg: peciam pra) quartam partem ad se spectantem in pecia prati 

dicta dat Herberch sita in dicta parochia in dicto loco Beilver inter 

hereditatem dictorum liberorum van der Teijnden ex uno et inter 

hereditatem Henrici van der Scueren ex alio item quartam partem ad se 

spectantem in pecia prati dicta dat Werre sita in dicta parochia ultra 

aggerem de Beilver inter (dg: h) communitatem ex uno et inter aquam 

dictam die Aa ex alio item quintam partem (dg: et quarta) pecie prati 

(dg: ...) dicti die Ossenvoert et quartam partem unius (dg: et) alterius 

quinte partis eiusdem pecie prati die Ossenvoert vocati sita in dicta 

parochia in dicto loco (dg: d) Belver vocato inter hereditatem Arnoldi de 

Laerhoven ex uno et inter hereditatem quondam (dg: Ghibonis) Arnoldi 

dicti Mentouts ex alio ut dicebat vendidit Johanni (dg: et Everardo 

fratribus liberis) #filio# dicti Zibberti quondam van der Scueren #ad 

opus sui et ad opus Everardi filii dicti Zibberti# promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis (dg: censibus) oneribus que dictus 

quondam Zibbertus ex premissis solvere consuevit. Testes Berkel et 

Dordrecht datum supra. Tradetur littera dicto Johanni emptori. 

 

BP 1178 f 241r 09 do 10-06-1389. 

Ghevardus Stummeken droeg over aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in Den 

Bosch, 30 oude schilden, aan hem beloofd30 door Henricus Paedse zv Henricus 

Paedse. 

 

Ghevardus Stummeken triginta denarios (dg: de) aureos antiquos communiter 

scilde vocatos promissos sibi ab Henrico Paedse filio Henrici Paedse 

prout in litteris supportavit Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus 

in Busco cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 241r 10 do 10-06-1389. 

Ghevardus Stummeken en Jacobus uter Oesterwijc ev Mechtildis dv voornoemde 

Ghevardus droegen over aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in Den Bosch, 30 

oude schilden, aan voornoemde Ghevardus, tbv Belija gnd Lemkens, beloofd 

door Rodolphus gnd van den Zande van Bucstel, welke 30 schilden voornoemde 

                         
29 Zie → BP 1180 p 525r 04 vr 24-12-1395, uitgifte van deel van Werre (1), 

Herberg (2) en Ossenvoort (4). 
30 Zie ← BP 1176 f 340v 09 vr 29-01-1384, belofte 30 oude schilden na maning 

te betalen. 
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Belija in haar testament vermaakt had aan voornoemde Ghevardus en zijn 

dochter Mechtildis. 

 

Ghevardus Stummeken et Jacobus uter Oesterwijc maritus et tutor legitimus 

Mechtildis eius uxoris filie dicti Ghevardi triginta aureos denarios 

antiquos communiter aude scilde vocatos promissos dicto Ghevardo ad opus 

Belije dicte Lemkens (dg: .) a Rodolpho dicto van den Zande de Bucstel 

prout in litteris et quos XXX aude scilde dicta Belija in suo testamento 

legavit dicto Ghevardo et dicte Mechtildi eius filie ut dicebant (dg: 

testes datum supra) supportaverunt Alberto Wael ad opus mense sancti 

spiritus in Busco cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 241r 11 do 10-06-1389. 

Een instrument maken van het laatste contract. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot en Laurencius van 

Gherwen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super jamdicto contractu presentibus scabinis 

Johanne de Globo et Laurencio de Gherwen acta in camera anno LXXX nono 

mensis junii die X hora complete. 

 

BP 1178 f 241r 12 do 10-06-1389. 

Sweneldis wv Everardus van Amersfort droeg over aan haar zoon Thomas haar 

vruchtgebruik in alle goederen, die aan haar voornoemde zoon Thomas gekomen 

waren na overlijden van zijn voornoemde vader Everardus, resp. die aan hem 

zullen komen na overlijden van voornoemde Sweneldis. De brief overhandigen 

aan voornoemde Sweenneldis. 

 

Sweneldis relicta quondam Everardi de (dg: Ever) Amersfort cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis que Thome eius filio de 

morte dicti quondam Everardi sui patris successione sunt (dg: mo) 

advoluta et post mortem dicte Sweneldi successione advolventur quocumque 

(dg: situs) sitis sive !sitis supportavit dicto Thome suo filio 

promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicte Sweenneldi. 

 

BP 1178 f 241r 13 do 10-06-1389. 

(dg: Willelmus gnd van den Vene verklaarde dat Johannes Lijsscap aan hem 40 

Hollandse gulden heeft betaald, in afkorting, die Leonius). 

 

(dg: Willelmus dictus van den Vene palam recognovit sibi Johannem 

Lijsscap persolvisse XL {ruimte vrijgelaten} Hollant gulden in 

abbreviatione {ruimte vrijgelaten} quos Leonius d). 

 

BP 1178 f 241r 14 do 10-06-1389. 

Johannes Scrage droeg over aan Johannes gnd Ruweel zvw Johannes Ruweel, tbv 

hem en Bela ndvw Godefridus Ruweel, een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit goederen van 

Johannes gnd Proefst van Bucstel, die waren van Henricus van Mierle, in 

Velp, ter plaatse gnd Scadewijc, tussen een zekere Wenemarus enerzijds en 

Jacobus gnd van Leeuwen anderzijds, welke pacht voornoemde Johannes Scrage 

gekocht had van voornoemde Johannes Proefst van Bucstel. Met 2 jaar 

achterstallige termijnen. Voornoemde Bela zal de helft van de pacht 

bezitten, zolang ze leeft. Daarna gaat die naar haar wettige kinderen, als 

die er zijn; zijn die er niet, dan gaat haar helft naar de naaste erfg van 

voornoemde Bela, van de kant van haar voornoemde vader Godefridus Ruweels. 

De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Scrage. 

 

Duplicetur. 

Johannes Scrage hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 
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de Busco solvendam hereditarie purificationis et supra bona infrascripta 

tradendam ex bonis Johannis dicti Proefst de Bucstel que fuerant Henrici 

de Mierle sita in parochia de Velpe ad locum dictum Scadewijc inter 

hereditatem cuiusdam dicti Wenemari ex uno et inter hereditatem Jacobi 

dicti #de# Leeuwen ex alio atque ex attinentiis eorundem bonorum singulis 

et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis quam paccionem 

dictus Johannes Scrage erga dictum Johannem Proefst de Bucstel emendo 

acquisiverat prout in litteris supportavit Johanni (dg: filio) dicto 

Ruweel (verbeterd uit: Ruwell) filio quondam Johannis Ruweel ad opus sui 

et ad Bele filie naturalis (dg: primodicti Johannis) #quondam Godefridi# 

Ruweel cum litteris et jure cum arrestadiis sibi de duobus annis 

deficientibus ut dicebat promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere tali condicione quod (dg: d mediet) dicta Bela 

medietatem dicte paccionis ad suam vitam possidebit post eius decessum ad 

eius prolem legitimam si quam ipsam post se contingat relinquere in 

humanis hereditarie devolvendam si vero contingat dictam Belam decedere 

sine prole legitima extunc huiusmodi medietas dicte paccionis ad 

proximores! dicte Bele ex parte et latere dicti (dg: Johannis) 

#Godefridi# Ruweels sui (dg: f) patris hereditarie devolvendam. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Johanni Scrage. 

 

1178 mf7 E 01 f. 241v. 

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

 in crastino sacramenti: vrijdag 18-06-1389. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 12-06-1389. 

 

BP 1178 f 241v 01 wo 16-06-1389. 

Mr Wolphardus van Ghiessen machtigde zijn zoon Johannes en Henricus van 

Hedel te manen etc en zijn goederen te beheren. 

 

Magister Wolphardus de Ghiessen dedit potestatem Johanni suo filio et 

Henrico de Hedel seu eorum alteri potestatem monendi etc et sua bona 

regendi usque ad (dg: ...) revocacionem. Testes Dordrecht et Aggere datum 

quarta post octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 241v 02 wo 16-06-1389. 

Voornoemde mr Wolphardus droeg al zijn goederen over aan de secretaris, tbv 

zijn zoon Johannes. De brief overhandigen aan voornoemde mr Wolphardus. 

 

Dictus magister Wolphardus omnia bona sua mobilia et parata (dg: .) 

supportavit #mihi ad opus# Johanni suo filio promittens ratam servare. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto magistro Wolphardo. 

 

BP 1178 f 241v 03 wo 16-06-1389. 

Petrus gnd Lijskens soen zvw Zegherus Grieten soen en zijn vrouw Aleijdis 

beloofden aan Arnoldus zvw Rodolphus gnd Luwe 104 Hollandse gulden of de 

waarde na maning te betalen. 

 

Petrus (dg: dictus filius quondam) dictus Lijskens soen filius quondam 

Zegheri Grieten soen et Aleijdis eius uxor promiserunt Arnoldo filio 

quondam Rodolphi dicti Luwe centum et quatuor Hollant gulden seu valorem 

ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 241v 04 wo 16-06-1389. 

Voornoemde Petrus gnd Lijskens soen zvw Zegherus Grieten soen en zijn vrouw 

Aleijdis beloofden aan Johannes gnd Eelkens soen 10 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te betalen. 

 

[Dictus] Petrus #et Aleijdis eius uxor# promisit (dg: Arnoldo van den 

Velde) #Johanni dicto Eelkens soen# X Hollant gulden seu valorem ad 
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Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 241v 05 wo 16-06-1389. 

Reijmboldus gnd uten Loe verkocht aan Goeswinus zvw Andreas van Bernheze 

(1) een hofstad in Berghem, beiderzijds tussen Henricus Bonart, belast met 

5½ penning, (2) een stukje land, aldaar, aan het eind van voornoemde 

hofstad, tussen Henricus Reijmbouts soen enerzijds en eertijds Godefridus 

Sceijvel anderzijds, (3) een stuk heide, in Berghem, ter plaatse gnd Achter 

aan het Veld, naast wijlen hr Godefridus van Os ridder. 

 

Reijmboldus dictus uten Loe domistadium situm in parochia de Berchen 

inter hereditatem Henrici Bonart ex utroque latere coadiacentem atque 

particulam terre sitam ibidem ad finem dicti domistadii inter hereditatem 

Henrici Reijmbouts soen ex uno et inter hereditatem (dg: G) dudum 

Godefridi Sceijvel ex alio (dg: ut d) atque (dg: p) peciam terre 

mericalis sitam in predicta parochia ad locum dictum After aen tFelt 

iuxta hereditatem quondam domini Godefridi de Os militis ut dicebat 

vendidit (dg: Godefrido) #Goeswino# filio quondam Andree (dg: Fin) de 

Bernheze promittens warandiam et obligationem deponere (dg: quinque) 
!quinque et dimidio denariis ex dicto domistadio de jure solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 241v 06 vr 18-06-1389. 

Voornoemde Godefridus droeg voornoemde hofstad, stuk land en stuk heide 

over aan Henricus Bonart en zijn vrouw Elizabeth. 

 

Dictus Godefridus dictos domistadium peciam terre et peciam terre 

mericalis supportavit Henrico Bonart et Elizabeth eius uxori promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes W et Aggere 

datum in crastino (dg: ascen) sacramenti. 

 

BP 1178 f 241v 07 vr 18-06-1389. 

Willelmus van Laervenne de jongere ev Hilla dvw Tielmannus zvw Arnoldus 

Tielkini verkocht aan Johannes en Mechtildis, kvw Gerardus Berwout, (1) de 

helft in (1a) een achterhuis en erf van wijlen Mechtildis wv Johannes 

Berwouts, in Den Bosch, in de Orthenstraat, over het water, met muren, tuin 

en toebehoren, zoals die daar over het water gelegen zijn, (1b) een stenen 

brug voor voornoemd achterhuis gelegen, over voornoemde stroom, (1c) een 

poort of deur naast voornoemde stenen brug, aan de kant richting de 

Orthenstraat, met het recht die poort of deur te mogen hangen aan de stenen 

muren aldaar, (2) het recht een weg te mogen gebruiken die daar loopt bij 

het huis en voorste erfgoed van voornoemde wijlen Johannes Berwout, thans 

behorend aan Martinus Berwout, welke weg loopt vanaf de Orthenstraat tot 

aan voornoemde stenen brug, aan voornoemde Willelmus na erfdeling gekomen, 

behorend aan voornoemde Willelmus en zijn vrouw Hilla, belast met 

voorwaarden in de brief van deling vermeld. 

Kopers zullen een n-erfcijns betalen van 3 pond oude pecunia, uit een 

b-erfcijns van 7 pond oude pecunia, welke cijns van 7 pond oude pecunia 

voornoemde wijlen Johannes Berwout en zijn vrouw Mechtildis uit hun 

erfgoederen die daar liggen betaalden. 

 

Willelmus de Laervenne junior maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Hille sue uxoris filie quondam (dg: Tielk) Tielmanni filii quondam 

Arnoldi Tielkini medietatem ad se spectantem in posteriori domo et area 

quondam Mechtildis relicte quondam Johannis Berwouts sita in Buscoducis 

in vico Orthensi ultra aquam ibidem cum suis muris orto et attinentiis 

universis prout ibidem ultra dictam aquam site sunt et ad dictam quondam 

Mechtildem relictam quondam Johannis Berwout spectare consueverunt atque 

in ponte lapideo sito et consistente ante dictam domum posteriorem supra 

dictam aquam ibidem currentem et per (dg: ....... .......) trans eandem 

aquam transeunte eu tendente atque in porta seu janua consistente juxta 
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eundem pontem lapideum in latere versus dictum vicum Ortensem atque in 

pleno jure pendendi huiusmodi portam seu januam in muris lapideis ibidem 

perpetue prout huiusmodi porta seu janua (dg: pe) dependet pro presenti 

atque cum pleno jure utendi et fruendi (dg: fr) via (dg: tend) 

consistente ibidem tendente iuxta domum (dg: anteriorem) et hereditatem 

anteriorem dicti quondam Johannis Berwout que domus (dg: do) et hereditas 

anterior nunc spectant ad Martinum Berwout prout (dg: ib) huiusmodi via 

ibidem sita est et consistet et tendit a vico Orthensi usque ad dictum 

pontem lapideum in omnibus modo et forma et condicionibus quibus dicta 

medietas premissorum ad dictum Willelmum pertinet et sibi mediante 

hereditaria divisione prius habita inter ipsum et suos in hoc coheredes 

cessit in partem prout in litteris (dg: . vendidit) ac omni #jure et# 

modo (dg: quibus) quo dicta medietas ad dictum Willelmum et Hillam eius 

uxorem (dg: spectan) spectat ut dicebat vendidit Johanni et Mechtildi 

liberis quondam Gerardi Berwout supportavit cum omnibus #litteris# et 

jure promittens ratam et obligationem (dg: deponere) ex parte sui 

deponere exceptis condicionibus et obligationibus in dictis litteris 

supra dicta divisione confectis hac condicione annexa quod dicti emptores 

solvent hereditarium censum trium librarum antique pecunie (dg: dc) quem 

dictus venditor et dicti venditores ex dicta domo et area posteriori orto 

solvere tenentur (dg: ex) scilicet de hereditario (dg: he) censu septem 

librarum antique pecunie quem censum septem librarum antique !dicti 

quondam Johannes Berwout et Mechtildis eius uxor ex (dg: dictis) suis 

hereditatibus ibidem sitis solvere consueverunt sic quod dicto venditori 

occacione huiusmodi census trium librarum antique pecunie dampna non 

eveniant ut ipsi (dg: recognoverunt) venditores cum tutore (dg: 

promiserunt) recognoverunt et promiserunt indivisi super omnia. Testes 

Gerardus et W datum supra. 

 

BP 1178 f 241v 08 vr 18-06-1389. 

Een instrumentum maken van de wederbelofte. 

 

Et fiet instrumentum de huiusmodi repromissione. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 241v 09 vr 18-06-1389. 

Ghibo van den Eijnde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo van den Eijnde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 241v 10 vr 18-06-1389. 

Een vidimus maken van twee brieven die beginnen met “Henricus en Nijcholaus 

Cristine” en “Johannes gnd Berwout en Jacobus” en voornoemde kopers 

beloofden zo nodig de brieven te overhandigen aan Willelmus van Laervenne 

de jongere. 

 

Et fiet vidimus de (dg: l) duabus litteris quarum una incipit Henricus et 

Nijcholaus Cristine et altera Johannes (dg: Berwout) dictus Berwout et 

Jacobus et dicti emptores cum tutore promittens tradere Willelmo de 

Laervenne juniori quotiens indigebit ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 241v 11 za 12-06-1389. 

Johannes van Enghelant, Arnoldus Rover Snobbe en Godefridus van Rode 

beloofden aan Willelmus Scilder 100 oude schilden of de waarde, met Sint-

Jacobus aanstaande (zo 25-07-1389) te betalen, of anders te gaan zitten op 

de gevangenpoort in Den Bosch, en die niet te verlaten zonder toestemming 

van voornoemde Willelmus, op straffe van 20 oude schilden. 

 

Johannes de Enghelant Arnoldus Rover Snobbe et Godefridus de Rode 

promiserunt Willelmo Scilder centum aude scilde seu valorem ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos alioquin intrabunt portam captivorum in 

Busco inde non exituri sine consensu dicti Willelmi sub pena XX aude 
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scilde. Testes testes datum Heijme et Dordrecht datum sabbato post (dg: 

pasca) penthecostes. 

 

BP 1178 f 241v 12 wo 16-06-1389. 

Margareta wv Henricus gnd Heijnsenman Lisen soen droeg over aan de 

secretaris, tbv Arnoldus Groetart, alle schulden, die Johannes van Oijen 

die Mandemaker aan haar verschuldigd is, en het recht dat voornoemde 

Margareta gerechtelijk verkregen heeft op voornoemde Johannes. 

 

Margareta relicta quondam Henrici dicti Heijnsenman Lisen soen omnia 

debita que Johannes de Oijen die Mandemaker sibi tenetur et totum jus 

quod dicta Margareta (dg: h) est assecuta supra dictum Johannem via juris 

ut dicebat supportavit mihi ad opus Arnoldi Groetart (dg: pro). Testes 

Heijme et Dordrecht datum quarta post octavas penthecostes. 

 

BP 1178 f 241v 13 wo 16-06-1389. 

Godefridus zvw Gerardus gnd van der Lulsdonc droeg31 over aan Johannes zv 

Gerardus van Vladeracken een huis, erf en tuin in Den Bosch, achter het 

klooster van de Minderbroeders, tussen erfgoed van Henricus van Uden 

enerzijds en erfgoed van Nijcholaus Sacdrager anderzijds, aan hem verkocht 

door Gerardus zvw Henricus van Uden. 

 

Godefridus filius quondam Gerardi dicti van der (dg: Lus) Lulsdonc domum 

aream et ortum sitos in Busco retro claustrum fratrum minorum inter 

hereditatem Henrici de Uden ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

Sacdrager ex alio venditos sibi a Gerardo filio quondam Henrici de Uden 

prout in litteris supportavit Johanni filio Gerardi de Vladeracken cum 

litteris et et j aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 241v 14 wo 16-06-1389. 

Godefridus van Zeelst droeg over aan Johannes zv Gerardus van Vladeracken 

alle proclamaties door hem gedaan mbt een huis en erf van Johannes zvw 

Bruijstinus van Andel, in Den Bosch, achter het klooster van de 

Minderbroeders. 

 

Godefridus de Zeelst (dg: totam) omnes proclamationes ab eo factas super 

domo et area Johannis filii quondam Bruijstini de Andel sita in Busco 

retro claustrum fratrum minorum prout huiusmodi proclamationes contente 

sunt in libro opidi supportavit Johanni filio Gerardi de Vladeracken. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 241v 15 vr 18-06-1389. 

Wouterus zvw Walterus van Ourle verkocht aan Johannes Oem, tbv diens zoon 

Robbertus, de goederen die waren van Henricus Bloijs, vervolgens behoorden 

aan Henricus Bastart van Bucstel grootvader van eerstgenoemde Walterus, en 

daarna aan wijlen voornoemde Walterus van Ourle behoorden, onder Blaerthem 

Sint-Severinus en Zeelst, met gebouwen, houtwassen en ander toebehoren, 

zoals wijlen voornoemde Walterus van Ourle in die goederen was overleden. 

Verkoper en zijn grootvader Henricus Bastart beloofden lasten af te 

handelen. Zou iets van die goederen bevonden worden feodaal te zijn, dan 

zal de verkoper voornoemde Robbertus daarin vesten, voor heer en hof, 

waarvan die goederen afhangen. {f.242r} Voornoemde verkoper en Henricus 

Bastart beloofden dat alle broers van voornoemde verkoper, binnen een half 

jaar nadat ze in het vaderland zijn teruggekeerd, afstand zullen doen. 

 

Wouterus filius quondam Walteri de Ourle bona (dg: quondam) que fuerant 

(dg: deu) dudum Henrici (dg: Bo) Bloijs et postmodum ad Henricum Bastart 

                         
31 Zie → BP 1179 p 545r 02 wo 29-03-1393, verkoop van het huis, erf en tuin 

door Godefridus zvw Gerardus van der Lulsdonc aan Walterus van Oekel. 
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#de Bucstel# avum (dg: opredicti) primodicti Walteri spectare 

consueverunt et postmodum ad dictum quondam Walterum de Ourle spectare 

consueverunt sita infra parochias de Blaerthem sancti Severini et (dg: 

in) de Zeelst cum suis edificiis et lignis supra dicta bona 

consistentibus et jacentibus et cum ceteris attinentiis dictorum bonorum 

singulis et universis quocumque locorum tam in humido quam in sicco in 

duro et in molli consistentibus sive sitis prout dictus quondam Walterus 

(dg: eius) de Ourle in huiusmodi bonis cum suis edificiis et attinentiis 

universis (dg: ea) decessit et ea possidere consuevit ut dicebat 

#vendidit Johanni Oem ad! Robberti sui filii supportavit cum omnibus et 

jure# promittens (dg: super habita et habenda warandiam et) et cum eodem 

Henricus Bastart eius avus indivisi super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere #promisit insuper dictus venditor super habita et 

habenda# (dg: et s) et si ?inter dicta bona cum suis attinentiis aliquid 

vel alique eorundem inventum fuerit fore bona feodalia quod extunc dictus 

venditor dictum Robbertum (dg: -s) in huiusmodi bonis feodalibus imponet 

instituet firmabit et heredabit coram domino et curia a quibus dependent 

in feodum prout hoc dicto Robberto 

 

1178 mf7 E 02 f. 242. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 18-06-1389. 

 anno LXXX nono mensis junii in profesto Gervasii et Prothasii: 

   vrijdag 18-06-1389. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 01-07-1389. 

 

BP 1178 f 242r 01 vr 18-06-1389. 

ratum est et firmum et prout illi qui super hoc de jure fuerint 

sententiatores judicabunt et ?discernent id dicto Robberto ratum fore et 

firmum promiserunt insuper dicti venditor et Henricus Bastart indivisi 

super habita et habenda quod ipsi omnes fratres predicti venditoris 

#quamcito ad patriam redierint seu infra dimidium annum postquam ad 

patriam redierint# super dictis bonis cum suis edificiis et attinentiis 

et super jure ad opus (dg: opus) dicti (dg: Ever) Robberti facient 

renunciare tam coram scabinis in Busco (dg: tam ....) et super dictis 

bonis cum suis edificiis et attinentiis in quantum fuerint feodalia (dg: 

cu) coram curia et dominis a quibus dependent in feodum prout hoc dicto 

Robberto ratum est et firmum et prout illi qui super hoc sunt 

sententiatores judicabunt id dicto Robberto (dg: f) ratum fore et firmum 

#et prout etc ut prius#. Testes Gerardus et W datum in crastino 

sacramenti. 

 

BP 1178 f 242r 02 vr 18-06-1389. 

Johannes van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 242r 03 vr 18-06-1389. 

Voornoemde Walterus verkoper beloofde voornoemde Henricus Bastart hiervan 

schadeloos te houden. 

 

Dictus Walterus venditor promisit super habita et habenda dictum Henricum 

Bas[t]at! indempnem servare a #premissis# (dg: iamdicta promissione facta 

pro dictis fratribus dicti venditoris facere renunciare ut pre....... in 

quantum idem Henricus huiusmodi dampna cum se secundo sub suo juramento 

..evere voluerit). Testes Heijme et Berkel datum supra. 

 

BP 1178 f 242r 04 vr 18-06-1389. 

Voornoemde Johannes Oem van Buchoven beloofde aan Wouterus zvw Walterus van 

Oerle een n-erfcijns van 13 Hollandse gulden of de waarde, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een huis en erfgoed van voornoemde Johannes, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, achter het huis van wijlen Johannes Smit van 
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Enghelen, op en buiten? het water gnd die Haven. 

 

Dictus Johannes Oem de Buchoven promisit (dg: super habita et habenda) se 

daturum et soluturum Woutero filio quondam Walteri de Oerle hereditarium 

censum XIII Hollant gulden seu valorem hereditarie purificationis ex (dg: 

omnibus ..s) domo et hereditate dicti Johannis sitis in Busco in vico 

Orthensi retro (dg: hereditatem) domum quondam Johannis Smit de Enghelen 

supra et ?extra aquam dictam die Haven ibidem promittens super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 242r 05 vr 18-06-1389. 

Wautgherus gnd Wautghers soen van Hees 2 morgen land in Hees, ter plaatse 

gnd in Geen Nieuwebleken, tussen Willelmus van Krekekelen {32niet afgewerkt 

contract}. 

 

Wautgherus dictus Wautghers soen de Hees (dg: duas) duo iugera terre sita 

in parochia de Hees in loco dicto in Gheen Nuwebleken inter hereditatem 

Willelmi de Krekekelen. 

 

BP 1178 f 242r 06 vr 18-06-1389. 

En hij kan terugkopen, gedurende 3 jaar, ingegaan Lichtmis laatstleden (di 

02-02-1389), elke Hollandse gulden met 16 Hollandse gulden of de waarde en 

met de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot, Petrus Pulslauwer, 

Johannes van Erpe en Johannes zv Truda. 

 

+. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum a festo purificationis 

proxime (dg: futurum) preterito (dg: ...) sine medio sequentium quemlibet 

Hollant gulden cum XVI Hollant gulden seu valorem et cum (dg: fr) censu 

anni redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus scabinis 

Johanne de Globo Petro Pulslauwer Johanne de Erpe et Johanne filio Trude 

datum anno LXXX nono mensis junii in profesto Gervasii et Prothasii hora 

prime. 

 

BP 1178 f 242r 07 do 01-07-1389. 

Voornoemde Walterus verklaarde dat Johannes Oem hem al het geld van de 

verkoop van voornoemde goederen heeft betaald. 

 

Dictus Walterus recognovit sibi per (dg: d) Johannem Oem satisfecisse de 

tota pecunia dicte vendicionis dictorum bonorum. Testes (dg: W) Aa et W 

datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1178 f 242r 08 do 01-07-1389. 

Wautgherus gnd Wautghers soen van Hees verkocht aan Gerardus Heerken de 

jongere zvw Godefridus Heerken 2 morgen land in een kamp in Hees, ter 

plaatse gnd die Nieuwe Bleken, tussen Willelmus van Kriekenbeke enerzijds 

en Metta gnd Sijmons dochter en Henricus van Hees en de zijnen anderzijds, 

zoals deze 2 morgen behoord hadden aan Rodolphus van Kessel en zijn zoon 

Johannes, belast met een sloot. 

 

Wautgherus dictus Wautghers soen de Hees duo iugera terre ad se 

spectantia in quodam campo sito in parochia de Hees in loco dicto die 

Nuwe Bleken inter hereditatem Willelmi de Kriekenbeke ex uno et inter 

hereditatem (dg: vicinorum) Mette dicte Sijmons dochter et Henrici de 

Hees et suorum in hoc consociorum ex alio in ea quantitate qua dicta duo 

iugera terre ibidem sita sunt et ad Rodolphum de Kessel et Johannem eius 

filium spectare consueverunt ut dicebat hereditarie vendidit (dg: 

Arnoldo) Gerardo Heerken juniori filio quondam Godefridi Heerken 

                         
32 Voor afgewerkt contract, zie BP 1178 f 242r 08. 
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promittens warandiam et obligationem deponere excepto fossato ad dicta 

duo iugera terre de jure spectante. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 242r 09 do 01-07-1389. 

Johannes van Vechel verkocht aan voornoemde Gerardus Heerken de jongere 1 

morgen land, in voornoemd kamp, belast met een sloot die bij deze morgen 

hoort. 

 

Johannes de Vechel unum iuger terre #ad se spectans# situm in dicto campo 

prout ibidem situm est (dg: vendidit cum suis at) vendidit dicto Gerardo 

Heerken juniori promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

fossato ad dictum iuger de jure spectante. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 242r 10 do 01-07-1389. 

Johannes van Gassel verkocht aan voornoemde Gerardus Heerken de jongere 1 

morgen land, in voornoemd kamp, belast met de sloot. 

 

Johannes de Gassel unum iuger terre ad se spectans sito in dicto campo 

prout ibidem situm est vendidit dicto Gerardo Heerken juniori promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto fossato ad hoc de jure 

spectante. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 242r 11 do 01-07-1389. 

Petrus van Berze zvw Johannes van Berze van Hees verkocht aan voornoemde 

Gerardus Heerken de jongere 1 morgen land in voornoemd kamp, belast met de 

sloot. 

 

Petrus de Berze filius quondam Johannis de Berze de Hees unum iuger terre 

ad se spectans situm in dicto campo in ea quantitate etc vendidit dicto 

Gerardo Heerken juniori promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto fossato ad hoc de jure spectante. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 242r 12 do 01-07-1389. 

Henricus zvw Willelmus Belen soen verkocht aan voornoemde Gerardus Heerken 

1 morgen land, in voornoemd kamp, belast met de sloot. 

 

Henricus (dg: Willems so) filius quondam Willelmi Belen soen unum juger 

terre ad se spectans situm in dicto campo in ea quantitate etc vendidit 

dicto Gerardo Heerken promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto fossato ad hoc de jure spectante. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 242r 13 do 01-07-1389. 

Johannes zvw Theodericus Mersman verkocht aan voornoemde Gerardus Heerken 

de jongere 1 morgen land in voornoemd kamp, belast met de sloot. 

 

Johannes filius quondam Theoderici Mersman unum juger terre ad se 

spectans situm in dicto campo (dg: vendidit dicto) in ea quantitate etc 

vendidit dicto Gerardo Heerken juniori promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto fossato ad hoc de jure spectante. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 242r 14 do 01-07-1389. 

Johannes Lijsscap verkocht aan Johannes zvw Johannes van den Hillenvenne, 

tbv hem en Luijtgardis dvw Arnoldus Keijser van Eijndoven, een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Woensel, die Leijta gnd van Hillenvenne leverde 

aan Rutgherus gnd Arken soen van Woenssel, gaande uit een erfgoed, gnd 

Hillenvenne, in Woensel, welke pacht wijlen voornoemde Rutgherus in zijn 

testament vermaakt had aan zijn natuurlijk dochter Arka, en welke pacht 

voornoemde Johannes Lijsscap, Godefridus zvw voornoemde Rutgherus en Thomas 

van Hijntam gekocht hadden van Johannes zvw Johannes van der Straten van 

Woenssel ev voornoemde Arka ndvw voornoemde Rutgherus, en welke pacht 
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eerstgenoemde Johannes nu bezit. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes koper of hr Walterus Keijsers. 

 

Johannes Lijsscap hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Woenssel quam Leijta dicta de Hillenvenne Rutghero dicto Arken 

soen de Woenssel (dg: so anni) solvere cosuevit et (dg: con) tenebatur ex 

(dg: here) quadam hereditate dicta Hillenvenne sita in parochia de 

Woenssel quam paccionem dictus quondam Rutgherus (dg: le) Arke sue filie 

naturali legaverat in suo testamento et quam paccionem dictus Johannes 

Lijsscap Godefridus filius dicti quondam Rutgheri et Thomas de Hijntam 

erga Johannem filium quondam Johannis van der Straten de Woenssel maritum 

et tutorem legitimus dicte Arke filie naturalis dicti quondam Rutgheri 

acquisiverant emendo prout in litteris et quam paccionem primodictus 

Johannes nunc ad se spectare dicebat vendidit Johanni filio quondam 

Johannis (dg: . de) van den Hillenvenne ad opus sui et ad opus 

Luijtgardis filie quondam Arnoldi Keijser de Eijndoven supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte sui et dictorum quondam Godefridi et Thome deponere. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Johanni emptori vel domino Waltero 

Keijsers. 

 

BP 1178 f 242r 15 do 01-07-1389. 

Johannes gnd Tijchghelman van Venloen verkocht aan Wijnricus Screijnmaker 

een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Venloen, tussen erfg vw Johannes Tielen zoen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen Theodericus Stercken van 

Breda en met het andere eind aan Petrus Pulslauwers, (2) een stuk erfgoed 

gnd moer, in Venloen, tussen Erardus gnd Erijt Wouters Weijnkens soen 

enerzijds en Wijnricus gnd Scuver anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Loen, aan de H.Geest 

in Venloen. 

 

Johannes dictus Tijchghelman de Venloen hereditarie vendidit Wijnrico 

Screijnmaker hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis in 

parochia de Venloen inter hereditatem (dg: Joh Tielen) heredum quondam 

Johannis Tielen zoen ex uno et inter (dg: he communem) communem plateam 

ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem quondam Theoderici 

Stercken de Breda et cum reliquo fine ad hereditatem Petri Pulslauwers 

atque ex quadam pecia (dg: dicta) hereditatis dicte moers sita in dicta 

parochia inter hereditatem Erardi dicti Erijt Wouters #Weijnkens# soen ex 

uno et inter hereditatem Wijnrici dicti Scuver ex alio promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditaria paccione dimidii (dg: s) modii siliginis mensure de Loen 

mense sancti spiritus in Venloen exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Heijme et Berkel datum supra. 

 

BP 1178 f 242r 16 do 01-07-1389. 

De broers Gerardus en Johannes, kvw Andreas gnd Nenssen soen, droegen over 

aan Woutherus zvw Henricus Henssen soen ¼ deel, behorend aan Elizabeth wv 

voornoemde Andreas, in een hofstad, in Oss, tussen wijlen Theodericus van 

Zanbeke enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Gerardus et Johannes fratres liberi quondam Andree dicti Nenssen soen 

unam quartam partem spectantem ad Elizabeth relictam dicti quondam Andree 

(dg: siti) in quodam domistadio sito in Os inter hereditatem (dg: 

Theoderici) quondam Theoderici de Zanbeke ex uno et inter communem 

plateam ex alio supportaverunt Wouthero filio quondam Henrici Henssen 

soen promittens ratam servare et obligationem #et impeticionem# ex parte 
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eorum et dicte Elizabeth et quorumcumque (dg: latorum) heredum dicti 

Elizabeth deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 242r 17 do 01-07-1389. 

Voornoemde Wautgherus zvw Henricus Henssen soen en Arnoldus van Rosendael 

droeg over aan de broers Gerardus en Johannes, kvw Andreas Henssen soen, de 

helft in een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Voir die Waelbeemd, naast 

Johannes Weijlen soen, welk stuk land was van Nijcholaus van Boekel. 

 

Dictus Wautgherus filius quondam Henrici Henssen soen et Arnoldus de 

Rosendael medietatem ad se spectantem in quadam pecia terre sita in 

parochia de Os ad locum dictum Voir die Waelbeemt #iuxta# (dg: inter) 

hereditatem Johannis Weijlen soen (dg: ex uno) et que pecia terre fuerat 

olim Nijcholai de Boekel supportavit Gerardo et Johanni fratribus liberis 

quondam Andree Henssen soen promittens ratam servare et obligationem ex 

parte (dg: dep) eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 242r 18 ±do 01-07-1389. 

Een aantekening. 

 

Dominus dedit dominus et cum spiritu tuo. 

 

1178 mf7 E 03 f. 242v. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 18-06-1389. 

 anno LXXX nono mensis junii die in profesto Gervasii et Prothasii: 

   vrijdag 18-06-1389. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 19-06-1389. 

 

BP 1178 f 242v 01 ±vr 18-06-1389. 

De broers Gerardus en Johannes, kvw Andreas Henssen soen, en Wautgherus zvw 

Henricus Henssen maakten een erfdeling van erfgoederen die aan hen behoren. 

Voornoemde broers Gerardus en Johannes kregen (1) de helft van 3 morgen 

land, in Oss, achter Schadewijk, tussen Johannes van Heijnxtshoevel 

enerzijds en Willelmus szvw Johannes van Megen anderzijds, te weten de 

helft richting voornoemde Johannes van Heijnxthovel, (2) de helft van een 

stuk land, in Oss, ter plaatse gnd in het Loevelt, tussen wijlen 

Theodericus van Zanbeke enerzijds en wijlen Johannes Goetkijnt anderzijds, 

te weten de helft richting wijlen voornoemde Johannes Goetkijnt. Ze zullen 

hieruit de helft betalen van een b-erfcijns van 3 pond, die gaat uit 

voornoemde 3 morgen, en de helft van 1 zester rogge en 2 schelling, die uit 

voornoemd stuk land gaan. Voornoemde Wautgerus zal de andere helft betalen 

van de 3 pond en 1 zester rogge en 2 schelling. Arnoldus van den Rosendael 

ev Mechtildis dvw Henricus Henssen soen deed afstand. 

 

Gerardus et Johannes fratres liberi quondam Andree Henssen soen et 

Wautgherus filius quondam Henrici (dg: Henrici) Henssen palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de hereditatibus 

quibusdam ad se spectantibus mediante qua divisione !mediante qua 

divisione !mediante trium iugerum terre sitorum in parochia de Os retro 

Scadewijc inter hereditatem Johannis de Heijnxtshoevel ex uno et inter 

hereditatem Willelmi generi Johannis (dg: de) quondam de (dg: .) Megen ex 

alio scilicet illa medietas que sita est versus dictam hereditatem dicti 

Johannis de Heijnxthovel item medietas pecie terre site in parochia de Os 

in loco dicto int Loevelt inter hereditatem Theoderici quondam de (dg: 

Zanbeemt) Zanbeke ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Goetkijnt 

ex alio scilicet illa medietas que sita versus dictam hereditatem dicti 

quondam Johannis Goetkijnt ut dicebant dictis Gerardo et Johanni 

fratribus cesserunt in partem promittens ratam servare tali condicione 

quod dicti Gerardus (dg: et f) et Johannes fratres solvent medietatem 

hereditarii census trium librarum ex dictis tribus iugeribus terre de 

jure solvendi atque medietatem unius sextarii siliginis et duorum 
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solidorum ex dicta pecia terre solvendorum sic quod #dicto# Wautghero 

dampna exinde non eveniant et simili modo dictus Wautgerus solvet 

annuatim reliquam medietatem dictorum trium librarum (dg: et st) et unius 

sextarii siliginis et duorum solidorum sic quod dictis Gerardo et Johanni 

fratribus dampna exinde nono eveniant ut recognoverunt et promiserunt 

mutuo super omnia. Quo facto Arnoldus van den Rosendael maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam Henrici Henssen soen super 

(dg: pro) premissis medietatibus dictorum trium jugerum terre et pecie 

terre dictis Gerardo et Johanni in parte cessis ad opus eorum renunciavit 

promittens ratam servare. Testes Heijme et Berkel datum supra. 

 

BP 1178 f 242v 02 ±vr 18-06-1389. 

Wautgherus zvw Henricus Henssen kreeg (1) de helft van voornoemde 3 morgen, 

te weten de helft richting voornoemde Willelmus szvw Johannes van Megen, 

(2) de helft van voornoemd stuk land, naast wijlen voornoemde Theodericus 

van Zanbeke. Met de voorwaarden als hierboven. 

 

Et mediante qua divisione medietas dictorum trium iugerum terre scilicet 

illa medietas que sita est iuxta hereditate dicti Willelmi generi quondam 

Johannis de Megen atque medietas dicte pecie terre que sita est iuxta 

hereditatem dicti quondam Theoderici de Zanbeke ut dicebant (dg: ad) 

dicto Wautghero cesserunt in partem promittens ratam servare addictis 

condicionibus ut supra per totum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 242v 03 vr 18-06-1389. 

Hr Goessuinus van Aa en hr Willelmus van Aa ridders, Gerardus van Aa en 

Gerardus van Berkel beloofden aan Walramus van Benthem 960 Gelre gulden 

binnen een maand na Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1389) te betalen. 

 

Dominus Goessuinus de Aa dominus Willelmus de Aa milites Gerardus de Aa 

Gerardus de Berkel promiserunt Walramo de Benthem IXc et LX gulden monete 

Gelrie vel valorem in auro infra mensem post festum Jacobi proxime 

persolvendos. Testes Willelmus et Dordrecht datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1178 f 242v 04 vr 18-06-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 242v 05 vr 18-06-1389. 

Jutta dvw Johannes van der Straten van Zoemeren beloofde aan Johannes van 

Auden, tbv Johannes, Elizabeth en Beatrix, nkv voornoemde Jutta verwekt 

door Arnoldus gnd Aijken investiet van Veen, een n-erfpacht van 10 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(1) alle erfgoederen, die aan voornoemde Jutta gekomen waren na overlijden 

van haar ouders, gelegen onder Someren en in Asten, (2) al haar andere 

goederen. Zou een van de kinderen overlijden, zonder wettig nageslacht, dan 

gaat de pacht naar de anderen. De brief overhandigen aan voornoemde Jutta. 

 

Jutta filia quondam Johannis van der Straten de Zoemeren #cum tutore# 

promisit super habita et habenda Johanni de Auden ad opus Johannis 

Elizabeth et Beatricis puerorum naturalium dicte Jutte ab ea et (dg: 

Arnoldo A) Arnoldo (dg: Arnold) dicto Aijken investito de Veen pariter 

genitorum quod ipsa dabit et exsolvet dictis Johanni Elizabeth et 

Beatrici suis pueris naturalibus hereditariam paccionem X modiorum 

siliginis mensure #de Busco# (dg: et in) hereditarie Remigii et in Busco 

tradendam (dg: except) ex (dg: ex) omnibus hereditatibus et bonis dicte 

Jutte de morte quondam suorum parentum successione advolutis quocumque 

locorum infra parochia de Zoemeren et in jurisdictione de Asten 

consistentibus sive sitis atque ex omnibus aliis suis bonis habitis et 

habendis quocumque consistentibus sive sitis et si aliquis #et alique# 
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dictorum puerorum naturalium decesserit sine prole legitima quod extunc 

dicta paccio ad alios dictorum puerorum naturalium supervivos remanentes 

hereditarie devolvetur. Testes Heijme et Berkel datum supra. Tradetur 

littera dicte Jutte. 

 

BP 1178 f 242v 06 vr 18-06-1389. 

Voornoemde Jutta vermaakte 10 schelling eens aan Sint-Lambertus en aan haar 

voornoemde natuurlijke kinderen alle goederen, die zij zal nalaten. Zou een 

van die kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaan de goederen 

naar de anderen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van hr Walterus 

Meelman, Johannes van de Kloot, Johannes Raet, Johannes Snellart en 

Johannes van Ouden. 

 

A. 

Dicta Jutta legitime sancto Lamberto X solidos semel et dictis suis (dg: 

liberis) pueris naturalibus omnia sua bona habita et habenda que ipsa in 

sua morte post se relinquet et si aliquis (dg: eorundem s i) vel alique 

eorundem puerorum naturalium de[?sp]it sine prole (dg: prole) legitima 

extunc dicta bona ad alios eorum super-(dg: so)-vivos remanentes 

devolventur. Acta in (dg: parochia) camera presentibus domino Waltero 

Meelman et Johanne de Globo Johanne Raet et Johanne Snellart Johanne de 

Ouden anno LXXX nono mensis junii die in profesto Gervasii et Prothasii. 

 

BP 1178 f 242v 07 vr 18-06-1389. 

Everardus gnd uijt den Werde droeg over aan Godefridus van Gheldorp zvw 

Philippus van Eijcke 70 franken geld van de koning van Frankrijk, aan hem 

beloofd door Theodericus zvw hr Johannes Rover ridder en Henricus gnd van 

Gravia. 

 

Everardus dictus uijt den Werde septuaginta denarios aureos communiter 

francken vocatos monete regis Francie promissos sibi a Theoderico filio 

quondam domini Johannis Rover militis et Henricus! dictus! de Gravia 

prout in literis supportavit Godefrido de Gheldorp filio quondam Philippi 

de Eijcke cum litteris et jure. Testes Berkel et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 242v 08 vr 18-06-1389. 

Henricus zvw Willelmus Stevens soen, Arnoldus van Buchoven handschoenmaker, 

Bernardus gnd Langhe en Johannes Matheus soen witlederbereider beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 30 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (vr 01-10-1389; 12+31+31+30+1=105 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Henricus filius quondam Willelmi Stevens soen Arnoldus de Buchoven (dg: 

f) cijrothecarius et Bernardus dictus Langhe et Johannes Matheus soen 

parator corei albi promiserunt Philippo Jozollo etc XXX aude scilde 

Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 242v 09 vr 18-06-1389. 

De eerste zal de andere 3 schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios 3 indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 242v 10 vr 18-06-1389. 

Gerardus Kepken van Nuwelant verkocht aan Johannes zvw Rutgherus gnd Moer 

van Vlochoven 1 morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd die Middelste 

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

Hermannus van Loen anderzijds, belast met waterlaten en sloten. 
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Solvit totum. 

Gerardus Kepken de Nuwelant unum iuger terre situm in parochia de 

Nuwelant in loco dicto die Middelste Polre inter hereditatem domus 

leprosorum prope Buscum ex uno et inter hereditatem Hermanni de Loen ex 

alio ut dicebat vendidit Johanni filio quondam (dg: J) Rutgheri dicti 

Moer de (dg: Woc) Vlochoven promittens warandiam (dg: #tamquam# et 

obligationem deponere excepto Zeghediken) tamquam de hereditate ab 

omnibus aggere et censu libera et obligationem deponere exceptis 

aqueductibus et fossatis ad hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 242v 11 vr 18-06-1389. 

Henricus Snellarts soen vernaderde en behield. 

 

Nota. 

Henricus Snellarts soen prebuit et (dg: r) obtinuit. 

 

BP 1178 f 242v 12 vr 18-06-1389. 

Henricus Bonart en zijn vrouw Elizabeth dvw Willelmus Reijmbouts soen 

verkochten aan Marcelius zvw Walterus Zelen soen van Berchen (1) een stuk 

land, in Berghem, tussen Henricus Reijmbouts soen enerzijds en eertijds 

Godefridus Sceijvel anderzijds, (2) 2 hont, in Berghem, ter plaatse gnd in 

Duerre Broexken, tussen Henricus van Best enerzijds en voornoemde Henricus 

Reijmbouts soen anderzijds, (3) een stuk land, in Berghem, aan het eind van 

eerstgenoemd stuk land, tussen Henricus Reijmbouts soen enerzijds en 

eertijds voornoemde Godefridus Sceijvel anderzijds. 

 

Solvit totum. 

Henricus Bonart et Elizabeth eius uxor #filia quondam Willelmi Reijmbouts 

soen cum #eodem tamquam# tutore peciam terre sitam in parochia de Berchen 

inter hereditatem Henrici Reijmbouts soen ex uno et inter hereditatem 

dudum Godefridi Sceijvel ex alio item (dg: duo) duo hont sita in dicta 

parochia in loco (dg: i) dicto in Duerre Broexken inter hereditatem 

Henrici de Best ex uno et inter dicti Henrici Reijmbouts soen ex alio 

(dg: item) ut dicebat atque peciam terre sitam in dicta parochia (dg: 

inter) sita ad finem primodicte pecie terre inter hereditatem Henrici 

Reijmbouts soen ex uno et inter hereditatem dudum dicti Godefridi 

Sceijvel ex alio ut dicebant (dg: s) vendiderunt Marcelio filio quondam 

Walteri Zelen soen de Berchen promittentes (dg: su) cum tutore super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. 

Testes W et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 242v 13 vr 18-06-1389. 

Goeswinus zvw Andreas van Bernheze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus filius quondam Andree de Bernheze prebuit et (dg: r) 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 242v 14 za 19-06-1389. 

Hr Goeswinus van Aa en hr Willelmus van Aa ridders, en Gerardus van Aa 

beloofden aan Johannes van Gheffen kramer 320 gulden van Gelre of de waarde 

met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Dominus Goeswinus de Aa et dominus Willelmus de Aa milites (dg: 

promiserunt Jo) et Gerardus de Aa promiserunt Johanni de Gheffen 

#institori# CCC et XX gulden monete Ghelrie seu valorem ad Martini 

proxime futurum. Testes dominus W predictus et (dg: Ger) Berkel datum 

sabbato post sacramenti. 

 

1178 mf7 E 04 f. 243. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 19-06-1389. 

 anno Domini Mo CCC octogesimo nono mensis juni 
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  die sanctorum Gervasii et Prothasii: zaterdag 19-06-1389. 

 

BP 1178 f 243r 01 za 19-06-1389. 

Theodericus van der Kijnderhuus van Lijeshout verkocht aan Denkinus zvw 

Egidius die Haen een stuk land, in Lieshout, ter plaatse gnd in Banloect, 

tussen voornoemde Denkinus zvw Egidius die Haen enerzijds en kvw Hubertus 

Mersman anderzijds, met een eind strekkend aan een dijk aldaar, belast met 

1 penning oude cijns. 

 

Theodericus van der Kijnderhuus de Lijeshout peciam terre sitam in 

parochia de Lijeshout in loco dicto in (dg: Bar) Banloect inter 

hereditatem Denkini filii quondam Egidii die Haen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Huberti Mersman ex alio tendentem cum uno 

fine ad quendam aggerem ibidem ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Denkino filio dicti quondam Egidii die Haen promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto uno denario antiqui census exinde solvendo. 

Testes Aa et Gerardus datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1178 f 243r 02 za 19-06-1389. 

Nijcholaus Scilder schoenmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus (dg: filius) Scilder sutor prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 243r 03 za 19-06-1389. 

Destijds had Theodericus zvw Theodericus Gegel zvw Hermannus Gegel de helft 

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

van wijlen Mathijas gnd Cleijnael enerzijds en huis en erf van Paulus 

kaarsmaker anderzijds, te weten de helft naast voornoemd huis en erf van 

Mathijas, verkocht33 aan Theodericus van Loet, uitgezonderd een cirkel van 

een erfgoed aan het eind van die helft richting het huis en erf, waarin 

G...... gnd Custer szv Boudewinus Appelman woonde, 4 voet groot, behorend 

bij het huis en erf van wijlen voornoemde Mathijas Cleijnael, onder 

voorwaarde dat voornoemde Theodericus koper op deze helft geen gebouwen 

plaatst, die het licht zouden kunnen wegnemen van twee vensters in 

voornoemd huis en erf van voornoemde wijlen Mathijas Cleijnael, aan de kant 

van voornoemde helft, waarvan een venster in de hoge kamer en het andere in 

een kamer in de kelder. Thans verklaarde voornoemde Theodericus van Loet 

dat voornoemd huis en erf van voornoemde wijlen Mathijas Cleijnael nu 

behoort aan Mauritius van Boemel bontwerker, en dat voornoemd stukje land 

behoort bij voornoemd huis en erf van wijlen voornoemde Mathijas, alsmede 

het recht dat er niets gebouwd mag worden op voornoemde helft, dat licht 

ontneemt aan voornoemde vensters. 

 

Notum sit universis quod cum Theodericus filius quondam Theoderici Gegel 

filii quondam Hermanni Gegel medietatem vacue hereditatis site in Busco 

in vico ecclesie inter domum [et] aream Mathije quondam dicti Cleijnael 

ex uno et inter domum et aream Pauli candelatoris ex alio scilicet illam 

medietatem predicte vacue hereditatis que sita contigue iuxta dictam 

[domum] et aream Mathije predicti hereditarie vendidisset Theoderico de 

Loet excepta tamen de dicta medietate quadam circ[uli?] hereditatis in 

fine (dg: ...) eiusdem medietatis versus domum et aream in (dg: q) qua 

G...... dictus Custer gener dudum Boudewini Appelman morari consuevit qui 

circulus hereditatis intus (dg: g) circulariter quatuor pedatas obtinebit 

et qui circulus hereditatis spectat ad dictum domum et aream quondam 

Mathije Cleijnael predicti hoc eciam addito quod supradictus Theodericus 

emptor supra dictam medietatem predicte vacue hereditatis ei ut [dictum] 

est venditam nulla edificia construet nec edificabit per que edificia 

lumen ammovet quovis modo duabus #.......# fenestris stantibus in dicta 

                         
33 Zie ← BP 1177 f 356v 01 do 25-04-1387, verkoop van deze helft. 
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domo et area dicti quondam Mathije Cleijnael in latere versus dictam 

medietatem supradicte vacue hereditatis quarum fenestrarum una in alta 

camera et reliqua in quadam camera ibidem in ymo sita sunt consistentia 

prout in litteris quas vidimus constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Theodericus de Loet palam recognovit quod dicta 

domus et area dicti quondam Mathije Cleijnael spectat nunc ad (dg: 

Maurisium p) #Mauritium# de Boemel pellificem et quod dictus terrulus et 

(dg: dom) huiusmodi condicio (dg: ..) #ac jus# scilicet non edificandi 

nec construendi alique edificia in sepedicta medietate dicte vacue 

hereditatis (dg: quod p) per que edificia lumen ammovebitur vel 

impedietur dictis duabus fenestris spectant ad dictam domum et aream 

quondam Mathije predicti (dg: #et ab# nunc spectantes ad dictum 

Maurisium) #tamquam ad verum possessorem eiusdem domus et aree# et quod 

dictus (dg: Mar) Mauritius tamquam (dg: poss) verus possessor dicte domus 

et aree dicti quondam (dg: po) Mathije habet dictum terrulum et huiusmodi 

jus (dg: non) scilicet non (dg: edificandi nec const construendi) 

#edificandi# alique edificia in dicta medietate #per# que (dg: dictum) 

lumen posset impediri dictis duabus fenestris #que fenestre nunc spectant 

ad dictum Mauritium# (dg: testes datum supra et quod huiusmodi terrulus 

et jus non edificandi nec construendi). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 243r 04 za 19-06-1389. 

(dg: Johannes van). 

 

(dg: Johannes de). 

 

BP 1178 f 243r 05 za 19-06-1389. 

Gerardus van Wiel ev Sophija dvw Johannis van Colonia schoenmaker verkocht 

aan Nijcholaus Plaetmaker een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot 

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

ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van Johannes van 

Colonia zadelmaker, in Den Bosch, bij de Jodenpoort, eertijds van Leonius 

van Proest, welke cijns voornoemde wijlen Johannes van Colonia schoenmaker 

gekocht had van voornoemde Johannes van Colonia zadelmaker. 

 

Gerardus de Wiel maritus et tutor legitimus Sophije sue uxoris filie 

quondam Johannis de Colonia calcariatoris hereditarium censum XX 

solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro 

sedecim denariis in hiis computato vel (dg: cir) alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum anno quolibet mediatim Johannis et mediatim 

(dg: Jo) Domini de domo et area Johannis de Colonia sellipari sita in 

Busco prope portam judeorum que quondam fuerat Leonii de Proest quem 

censum dictus (dg: Johannes) quondam Johannes de Colonia calcariator erga 

dictum Johannem de Colonia selliparum emendo acquisiverat prout in 

litteris vendidit Nijcholao Plaetmaker supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa 

et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 243r 06 za 19-06-1389. 

Nijcholaus zv Boudekinus van Gheffen droeg over aan Johannes Roest zv 

Gerardus Roest 7 hont en 1 roede land, in Empel, ter plaatse gnd die 

Hosteden, tussen Denkinus Truden enerzijds en Alberti Lodekens soen 

anderzijds, aan hem verkocht door Nijcholaus zvw Lambertus Raet. 

 

Nijcholaus filius Boudekini de Gheffen septem hont et unam virgatam terre 

sitas in parochia de Empel ad locum dictum die Hosteden inter hereditatem 

Denkini Truden ex uno et inter hereditatem Alberti (dg: de) Lodekens soen 

ex alio vendita sibi a Nijcholao filio quondam Lamberti Raet prout in 

litteris supportavit Johanni Roest filio Gerardi Roest cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 
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Testes W et Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 243r 07 za 19-06-1389. 

Voornoemde Johannes Roest beloofde aan voornoemde Nijcholaus een n-erfcijns 

van 4 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 

voornoemde 7 hont en 1 roede land, (2) 7 hont land van voornoemde Johannes 

aldaar, tussen Boudewinus van Rijswijc enerzijds en Johannes Stevens soen 

anderzijds. 

 

Dictus Johannes Roest promisit se daturum et soluturum dicto Nijcholao 

hereditarium censum quatuor aude scilde seu valorem hereditarie 

nativitatis Domini ex dictis septem hont et una virgata terre atque ex 

septem hont terre dicti Johannis sitis ibidem inter hereditatem Boudewini 

de Rijswijc ex uno et inter hereditatem Johannis Stevens soen ex alio ut 

dicebat promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 243r 08 za 19-06-1389. 

Johannes Roest zv Gerardus Roest droeg over aan zijn voornoemde vader 

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

moeder Elizabeth, uitgezonderd 2 morgen land in Meerwijk, ter plaatse gnd 

Rullen, tussen Hermannus zvw Petrus gnd Coppen soen enerzijds en Godefridus 

zv Henricus van Heijnxtstem anderzijds. 

 

Johannes Roest filius (dg: J) Gerardi Roest omnia bona sibi de morte 

quondam Elizabeth sue matris successione advoluta exceptis duobus (dg: 

du) iugeribus terre sitis in jurisdictione de Merewijc in loco dicto 

Rullen inter hereditatem Hermanni filii quondam Petri dicti Coppen soen 

ex uno et inter hereditatem Godefridi filii Henrici de Heijnxtstem ex 

alio ut dicebat supportavit dicto Gerardo suo (dg: fratri) patri 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 243r 09 za 19-06-1389. 

Voornoemde Gerardus Roest droeg voornoemde 2 morgen land over aan zijn 

voornoemde zoon Johannes Roest, belast met een deel van een dijk, gnd een 

halve spoije, in Meerwijk, ter plaatse gnd op Spoijen, tussen de dijk van 

Henricus gnd Aude Heijn van Heijnxtstem enerzijds en de dijk van wijlen 

Theodericus Nobel anderzijds. 

 

Dictus Gerardus Roest dicta duo iugera terre supportavit dicto Johanni 

Roest suo filio promittens warandiam et obligationem deponere excepta 

parte aggeris dicta een halve spoije (dg: ex u) sita in dicta 

jurisdictione in loco dicto op Spoijen inter (dg: he) aggerem Henrici 

dicti Aude Heijn de Heijnxtstem et inter (dg: aggerem .) aggerem quondam 

Theoderici Nobel ad premissa spectante. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 243r 10 za 19-06-1389. 

Elizabeth dvw Willelmus van den Perre beloofde aan Henricus Becker zvw 

Willelmus die Heirde een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1½ morgen land van voornoemde 

Elizabeth, in Nuland, ter plaatse gnd op Nieuweland, tussen Gerardus zv 

Rodolphus Hals enerzijds en wijlen Franco gnd Splitaf anderzijds. 

 

Elizabeth filia quondam Willelmi van den Perre cum tutore promisit se 

daturam et soluturam Henrico Becker filio quondam Willelmi die Heirde 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex (dg: pecia ter) uno 

et dimidio iugeribus terre dicte Elizabeth sitis in parochia de Nuwelant 

in loco dicto op Nuwelant inter hereditatem Gerardi filii Rodolphi Hals 

ex uno et inter hereditatem #quondam# Franconis dicti Splitaf ex alio ut 

dicebat promittens cum tutore super omnia sufficientem facere. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1178 f 243r 11 za 19-06-1389. 

Johannes van Gheffen kramer verkocht aan Willelmus Bac zvw Mathijas van den 

Molengrave een n-erfcijns34 van 12 oude Franse 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 stenen huis35 

en erf met toebehoren, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van 

wijlen Wijnricus van Oijen enerzijds en erfgoed van wijlen Adam die 

Tesschemaker anderzijds, reeds belast met 27 pond geld. 

 

Johannes de Gheffen institor hereditarie vendidit Willelmo Bac filio 

quondam Mathije van den Molengrave hereditarium censum duodecim (dg: lib) 

aude scilde monete regis Francie seu valorem solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis Domini 

proxime futuro ex domo lapidea et area cum suis attinentiis dicti 

venditoris sita in Busco ad forum inter hereditatem quondam Wijnrici de 

Oijen ex uno et inter hereditatem quondam Ade die Tesschemaker ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XXVII libris monete exinde prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes Gerardus et W datum supra. 

 

BP 1178 f 243r 12 za 19-06-1389. 

Arnoldus Valken soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Valken soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 243r 13 za 19-06-1389. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Sint-Jan-Baptist over een jaar (vr 24-

06-1390), met 204 oude Franse schilden. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Arnoldus Valken soen en Johannes 

Knoep. 

 

+. 

Et poterit (dg: infra) redimere infra hinc et festum nativitatis beati 

Johannis baptiste proxime futurum ultra annum inclusive cum ducentis et 

quatuor aude scilde Francie seu valorem ut in forma. Acta in camera 

presentibus dictis scabinis Arnoldo Valken soen Johanne Knoep testibus 

datum anno Domini Mo CCC octogesimo nono mensis junii die sanctorum 

Gervasii et Prothasii hora vesperarum. 

 

1178 mf7 E 05 f. 243v. 

 in vigilia nativitatis Johannis: woensdag 23-06-1389. 

 

BP 1178 f 243v 01 ±za 19-06-1389. 

Vastradus van der Aelsvoert ev Bela dvw Johannis van Risen gaf uit aan 

Gerardus zvw Gerardus van Eijcke 1/3 deel in goederen gnd te Overbrugge, in 

Rijxstel, welk 1/3 deel aan voornoemde Vastradus en Bela gekomen was na 

erfdeling van goederen van wijlen voornoemde Gerardus van Eijcke grootvader 

van voornoemde Bela; de uitgifte geschiedde voor de onraad, en thans voor 

een n-erfpacht van 20 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Rijxstel 

te leveren. Zouden de goederen van wijlen voornoemde Gerardus later op een 

andere manier gerechtelijk worden verdeeld, dan ze thans door erfg vw 

voornoemde Gerardus, na beraad van de vrienden en erfgenamen, zijn 

verdeeld, en zouden dan aan voornoemde Vastradus en zijn vrouw Bela andere 

goederen ten deel vallen, dan zal voornoemde Gerardus die andere goederen 

in plaats van voornoemd 1/3 deel hebben, voor de onraad die uit die andere 

                         
34 Zie → BP 1184 f 058r 04 vr 30-01-1405, overdracht van de erfcijns. 
35 Zie ← BP 1177 f 119r 06 do 07-04-1384, verkoop van dit huis. 
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goederen gaat en voor voornoemde pacht van 20 mud rogge. 

 

Vastradus van der Aelsvoert maritus et tutor ut dicebat Bele sue uxoris 

filie quondam (dg: Gerardi de Eijcke q bona) #Johannis de Risen# terciam 

partem ad se spectantem in bonis dictis te Overbrugge sitis in parochia 

de Rijxstel et in attinentiis dictorum bonorum universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis que tercia pars dictorum bonorum cum 

suis attinentiis dictis Vastrado et Bele mediante quadam hereditaria 

divisione prius habita inter ipsos et suos in hoc coheredes (dg: per 

amic) de consilio suorum amicorum (dg: cessit in partem) de (dg: dictis) 

bonis (dg: dicti) quondam Gerardi #de Eijcke avi olim dicte Bele# cessit 

in partem ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Gerardo filio 

quondam Gerardi de Eijcke predicti ab eodem hereditarie possidendam pro 

oneribus dictis onraet annuatim ex dicta tercia parte de jure #solvendis# 

dandis etc atque pro hereditaria paccione XX modiorum siliginis mensure 

de Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in (dg: 

Rijxs) parochia de Rijxstel tradenda ex dicta tercia parte promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali 

condicione si bona dicti quondam Gerardi aliter (dg: d) imposterum 

dividentur via juris quam huiusmodi bona ad presens divisa sunt ab 

heredibus dicti quondam Gerardi de consilio amicorum eorundem heredum 

(dg: q) et extunc alia bona dictis Vastrado et Bele eius uxori mediante 

huiusmodi (dg: division) alia divisione cederent in partem quam (dg: 

suprii) supradicta tercia pars quod extunc dictus Gerardus huiusmodi alia 

bona que ut sic mediante huiusmodi alia divisione cedent dictis Vastrado 

et Bele in partem loco dicte tercie partis primodictorum bonorum cum suis 

attinentiis habebit et hereditario jure obtinebit pro oneribus dictis 

onraet ex huiusmodi aliis bonis de jure et pro predicta paccione XXti 

modiorum siliginis dicte mensure dictis Vastrado et Bele extunc ex 

huiusmodi aliis bonis danda et solvenda a dicto Gerardo hereditarie 

termino solucionis et loco predictis. 

 

BP 1178 f 243v 02 wo 23-06-1389. 

Jkr Willelmus van Petershem verkocht aan Rodolphus Delft zvw Jacobus Aven 

soen een b-erfcijns van 26 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning 

van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijnment van dezelfde 

waarde, die hr Johannes heer van Petershem en heer van Oirschot en van 

Beek, met Sint-Jan beurde uit de goederen gnd Reigersloo, in Tongelre, 

welke goederen voornoemde hr Johannes heer van Petershem in cijns gegeven 

had aan Johannes zvw Henricus van den Berghe en aan Johannes zvw Johannes 

van den Berghe, te weten voor de grondcijnzen en voor voornoemde cijns van 

26 pond voornoemd geld, en welke cijns van 26 pond voornoemde hr Johannes 

heer van Petershem voor schepenen van Tongerlo geschonken had aan zijn 

broer, voornoemde jonker Willelmus, en welke cijns hr Willelmus nu bezit. 

De brief overhandigen aan hr Jordanus of aan zijn klerk Johannes. 

 

Domicellus Willelmus de (dg: Peter) Peterssem annuum et hereditarium 

censum viginti sex librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro XVI denariis computato seu alterius pagamenti eiusdem valoris 

quem dominus Johannes dominus (dg: Joh) de Petersem (dg: Bor gtis 

Bruxeelem) et dominus de Oerscot et de Beke solvendum habuit hereditarie 

nativitatis Johannis de et ex (dg: bon) integris bonis dictis 

Reijghersloe #sitis in parochia de Tonghelre# et ex attinentiis eorundem 

bonorum singulis et universis quocumque sitis ut dicebat que bona (dg: 

cum) integra cum (dg: for) suis attinentiis dictus (dg: quondam Jo) 

dominus Johannes dominus de Peterssem dederat ad censum Johanni (dg: 

Henrics soen) #filio quondam Henrici# van den Berghe et Johanni filio 

quondam Johannis van den Berghe scilicet pro censibus dominorum fundi 

exinde de jure solvendis et pro predicto censu XXVI librarum dicte monete 

et quem censum XXVI librarum supradicte !prefatus (dg: dominus Johannes 

here dominus de Peterssen Petersem domicellus Willelmus erga dictum 
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dominum Johannem dominum de Peterssem eius fratrem acquisiverat) dictus 

dominus Johannes dominus de (dg: Peterrse) Petersem supportaverat et 

donaverat dicto domicello Willelmo fratri suo coram scabinis de (dg: 

Tongherle) Tonghelre ut dicebat et quem censum dictus dominus Willelmus 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Rodolpho Delft filio 

quondam Jacobi Aven soen promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem et impeticionem in dicto censu existentem deponere et 

sufficientem facere (dg: et recognovit). Testes W et Dordrecht datum in 

vigilia nativitatis Johannis. Tradetur littera domino Jordano vel Johanni 

eius clerico. 

 

BP 1178 f 243v 03 wo 23-06-1389. 

Ghevardus van den Venne verkocht aan Elizabeth dvw Henricus Sporbossche een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een beemd van verkoper, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, ter plaatse gnd Hamsvoert, tussen Johannes Beecman enerzijds en 

Heijlwigis Roefs en haar kinderen anderzijds, (2) 5 lopen roggeland, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen Cristianus zv Arnoldus der Kijnder 

enerzijds en Zebertus van Collenberch anderzijds. 

 

Ghevardus van den Venne legitime vendidit Elizabeth filie quondam Henrici 

Sporbossche vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dicte emptricis et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex prato (dg: dicto) dicti 

venditoris sito in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde in loco 

dicto Hamsvoert inter hereditatem Johannis Beecman ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis Roefs et eius liberorum ex alio atque ex quinque 

lopinatis terre #siliginee# sitis in dicta parochia in dicto loco Lijemde 

vocato inter hereditatem Cristiani filii Arnoldi der Kijnder ex uno et 

inter hereditatem Zeberti de Collenberch ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere et cum mortua fuerit. Testes W et (dg: Dor) Aggere 

datum supra. 

 

BP 1178 f 243v 04 wo 23-06-1389. 

Gerardus zvw Gerardus Vosse gaf uit aan Godefridus zvw Theodericus van den 

Berne (1) de goederen die waren van voornoemde wijlen Gerardus Vosse, in 

Oerle, ter plaatse gnd Zittert, (2) een beemd van voornoemde wijlen 

Gerardus Vosse, in Blaerthem Sint-Lambertus, tussen Rodolphus gnd Roef 

Roefs soen van der Heijden enerzijds en Katherina gnd Cops dochter en 

Walterus Gerijts soen van Ghestel anderzijds, (3) een beemd van voornoemde 

wijlen Gerardus Vosse, in Oirschot, ter plaatse gnd Oudenhoven, met een 

eind strekkend aan Johannes van der Raffendonc en met het andere einde aan 

dochters van Arnoldus de Audenhoven, (4) ander toebehoren van voornoemde 

goederen, zoals die goederen behoorden aan voornoemde wijlen Gerardus 

Vosse, en nu aan eerstgenoemde Gerardus behoren, met wegen naar en door 

deze goederen; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen en hoenderen, 1 lopen 

rogge, maat van Oerle, aan de investiet van Oerle, en thans voor een 

n-erfpacht van 10½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390). De verkrijger 

zal op deze goederen een schuur van 4 gebinten bouwen. Voornoemde 

Godefridus mag altijd alle hout op deze goederen zagen, verkopen en 

afvoeren. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi Vosse bona que fuerant dicti quondam 

Gerardi Vosse sita in parochia de Oerle in loco dicto (dg: Zitart) 

Zittert (dg: cum suis attinentiis universis quocumque sitis) atque 

quoddam pratum dicti quondam Gerardi Vosse situm in parochia de Blaerthem 

sancti Lamberti inter hereditatem Rodolphi dicti Roef (dg: -s) Roefs soen 

van der Heijden ex uno et inter hereditatem Katherine dicte Cops dochter 

et Walteri Gerijts (verbeterd uit: Gerijss) soen de Ghestel ex alio item 



Bosch’ Protocol jaar 1389 05. 

 

69 

quoddam pratum dicti quondam Gerardi Vosse situm in parochia de Oerscot 

in loco dicto Audenhoven (dg: inter hereditatem Johannis) tendens cum uno 

fine ad hereditatem Johannis (dg: de) #van der# Raffendonc et cum reliquo 

fine ad hereditatem filiarum Arnoldi de Audenhoven et cum aliis 

attinentiis dictorum bonorum universis quocumque sitis prout huiusmodi 

bona cum dictis pratis et aliis suis attinentiis ad dictum quondam 

Gerardum (dg: s) Vosse spectare consueverunt et nunc ad primodictum 

Gerardum pertinent #cum viis ad premissa spectantibus et cum viis per 

premissa de jure transeuntibus et tendentibus# ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Godefrido filio quondam Theoderici van den Berne 

ab eodem hereditarie possidenda pro censibus (dg: cen domino fun ducis et 

canonicis de Oerscot et Elizabeth de Zittert) #et pullis# annuatim exinde 

solvendis (dg: dandis ?et) et pro uno lopino siliginis mensure de Oerle 

investito de Oerle exinde solvendis dandis et solvendis et pro 

hereditaria paccione decem #et dimidii# modiorum siliginis mensure de 

Busco danda et solvenda sibi ab alio hereditarie purificationis et pro 

primo (dg: ter) termino purificationis proxime futuro et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit promisit insuper omnia quod ipse supra dicta bona 

unum horreum quatuor ligaturarum situari et edificari procurabit hoc 

addito quod dictus Godefridus semper poterit omnia ligna que sunt et 

erunt et crescent supra dicta bona (dg: s) cum suis attinentiis secare 

vendere et alienare et amovere de premissis dummodo sibi placuerit #sine 

contradictione#. Testes Berkel et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 243v 05 wo 23-06-1389. 

Voornoemde Godefridus droeg over aan voornoemde Gerardus zvw Gerardus Vosse 

de 38 beste eiken staande in en rond de tuin van voornoemde goederen, 

binnen 3 jaar te zagen en af te voeren. 

 

Dictus Godefridus XXXVIII #meliores# arbores quercinas consistentes et 

stantes circum ortum (dg: ort) dictorum bonorum et in eodem orto ut 

dicebat supportavit dicto Gerardo filio quondam Gerardi Vosse promittens 

ratam servare tali condicione quod dictus Gerardus huiusmodi arbores 

infra 3 annos proxime futuros secabit et amovebit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 243v 06 wo 23-06-1389. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Gerardus 88 Hollandse gulden 

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

 

Dictus (dg: Gerardus) #Godefridus# promisit dicto Gerardo octoginta octo 

Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 243v 07 wo 23-06-1389. 

Johannes van der Moelen beloofde aan Theodericus gnd Clijnge smid gedurende 

6 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Petrus-Stoel 5 Hollandse gulden 

of de waarde te betalen. 

 

Johannes van der Moelen promisit super omnia se daturum et soluturum 

Theoderico dicto Clijnge fabro ad spacium sex annorum datum presentium 

sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum (dg: #quinque# 

sex Hollant gulden seu valorem) quinque Hollant gulden seu valorem in 

festo Petri ad cathedram persolvendos et primo solucionis termino in 

festo Petri ad cathedram proxime futuro. Testes Aa et W datum supra. 

 

BP 1178 f 243v 08 wo 23-06-1389. 

Zegherus zvw Willelmus gnd die Smit van Hedel droeg over aan zijn broer 

Petrus zvw voornoemde Willelmus alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn zuster Belia, dvw voornoemde Willelmus en ev Mathias 

gnd die Rademaker schoenmaker, resp. die aan hem zullen komen na overlijden 
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van voornoemde Mathias. 

 

Solvit. 

Zegherus filius quondam Willelmi dicti die Smit de (dg: Hedel) Hedel 

omnia bona sibi de morte quondam Belie sue sororis filie dicti quondam 

Willelmi uxoris olim Mathie dicti die Rademaker sutoris successione 

advoluta et post mortem eiusdem (dg: Belie si) Mathie successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita supportavit Petro 

filio dicti quondam Willelmi suo fratri promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf7 E 06 f. 244. 

 in vigilia nativitatis Johannis: woensdag 23-06-1389. 

 in crastino nativitatis Johannis: vrijdag 25-06-1389. 

 sabbato post nativitatis Johannis: zaterdag 26-06-1389. 

 

BP 1178 f 244r 01 wo 23-06-1389. 

Albertus Sceenken en zijn broer Petrus beloofden aan Johannes van Dordrecht 

47 lichte schilden, 6 Vlaamse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-

Remigius aanstaande (vr 01-10-1389), en 10 mud 6 zester rogge, Bossche 

maat, en 45 el linnen stof, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te 

leveren. 

 

Albertus Sceenken et Petrus eius frater promiserunt Johanni de Dordrecht 

XLVII licht scilde scilicet sex Vleemsche placken pro quolibet scilt ad 

Remigii proxime futurum et (dg: XI) X modios et sex sextaria siliginis 

mensure de Busco et XLV ulnas linei panni ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes W et Aggere datum in vigilia nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1178 f 244r 02 vr 25-06-1389. 

Erardus gnd Erijt zvw Johannes Dircs soen verkocht aan Elizabeth dvw 

Johannes gnd Snoijs een stuk beemd, in Helvoirt, tussen Walterus Claes soen 

enerzijds en Arnoldus Rover nzvw hr Johannes Moedel van Sceepstal investiet 

van de kerk van Helvoirt anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. De 

brief overhandigen aan Moedel zv Bertoldus of aan hem. 

 

Erardus dictus Erijt filius quondam Johannis Dircs soen peciam prati 

sitam in parochia de Helvoert inter hereditatem Walteri Claes soen ex uno 

et inter hereditatem (dg: Roveri) Arnoldi Rover filii naturalis quondam 

domini Johannis Moedel de Sceepstal (verbeterd uit: Sceepstell) 

inverstiti olim ecclesie de (dg: Helm) Helvoert ex alio ut dicebat 

vendidit Elizabeth filie quondam Johannis dicti Snoijs promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde 

solvendo. Testes Aa et Berkel datum in crastino nativitatis Johannis. 

Tradetur littera Moedel filio Bertoldi vel sibi. 

 

BP 1178 f 244r 03 vr 25-06-1389. 

Johannes Helvoert zvw Johannes gnd Helvoert verkocht aan Henricus zvw 

Henricus van der Tommellen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

erfgoederen, in Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, tussen Bartholomeus 

gnd Jonghe Meus enerzijds en Henricus Sceenken anderzijds, (2) een stuk 

land, in Helvoirt, ter plaatse gnd Eikendonk, tussen Hilla Rosincs 

enerzijds en Arnoldus Berwout anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht 

van ½ mud rogge. 

 

Johannes Helvoert filius quondam Johannis dicti Helvoert hereditarie 

vendidit Henrico filio quondam Henrici van der Tommellen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto et hereditatibus 
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dicti venditoris sitis in parochia de Helvoert in loco dicto Dijstelberch 

inter hereditatem Bartholomei dicti Jonghe Meus ex uno et inter 

hereditatem Henrici Sceenken ex alio atque ex pecia terre sita in (dg: 

loco) dicta parochia et in loco dicto Eijkendonc inter hereditatem Hille 

Rosincs ex uno et inter hereditatem Arnoldi Berwout ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere excepta hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis exinde prius solvenda et sufficientem 

facere. Testes (dg: Ge) Gerardus et W datum supra. 

 

BP 1178 f 244r 04 vr 25-06-1389. 

(dg: The). 

 

BP 1178 f 244r 05 vr 25-06-1389. 

Destijds had Gerardus van Berkel gerechtelijk gekocht van Theodericus van 

Zeelst het stenen huis36 en erf van wijlen Henricus Steenwech, in Den Bosch, 

aan de Markt, tussen erfgoed van Ghevardus van Eijndoven enerzijds en 

erfgoed van Henricus Steenwech zvw voornoemde Henricus Steenwech 

anderzijds. 

Hierna had voornoemde Gerardus van Berkel overgedragen aan Theodericus gnd 

Buc (1) de helft van dat stenen huis en voorste erf, te weten de helft aan 

de zijde van het erfgoed van voornoemde Henricus zvw Henricus Steenwech, 

met de kelder, tot aan de hoogte van de onderste voorraadkamer, (2) het 

gehele zijhuis, achter voornoemd voorste huis, aan de kant van het erfgoed 

van voornoemde Henricus gelegen, in het onderste deel van dat zijhuis 

strekkend tot aan de middelste muur van het achterhuis aldaar, en in het 

bovenste deel strekkend tot aan de boomgaard van de Minderbroeders; van dit 

zijhuis echter uitgezonderd twee voorraadkamers en een kleine kamer, welke 

behoren aan de andere helft van voornoemd voorhuis, (3) alle voorraadkamers 

van het achterhuis, die gelegen zijn boven de kamer van dat achterhuis, 

welke voorraadkamers bereikbaar zijn met een trap die buiten dat achterhuis 

ligt, samen met voornoemde kamer, echter uitgezonderd de onderste 

voorraadkamer in dat huis, gelegen onder aan de boomgaard van de 

Minderbroeders, (4) een stal onder voornoemde kamer gelegen, naast 

voornoemde trap. 

Thans schonk voornoemde Theodericus Buc voornoemde goederen, die aan hem 

waren overgedragen, aan zijn zoon Henricus Buc, diens vrouw Elizabeth dv 

Henricus van Uden, Nijcholaus van Ghiessen zvw Johannes van Dommellen en 

diens vrouw Celia dv voornoemde Theodericus Buc. 

Voornoemde Henricus Buc en Nijcholaus beloofden uit deze goederen een 

b-erfcijns van 12 pond geld te betalen, die voornoemde Theodericus Buc moet 

betalen aan de erfg vw Johannes Screijnmaker gaande uit een kamp gelegen 

tussen de plaats gnd die Hegedonk en het water aldaar. 

 

Notum sit universis quod cum Gerardus de Berkel domum lapideam et aream 

quondam Henrici Steenwech sitam in Busco ad forum inter hereditatem 

Ghevardi de Eijndoven ex uno et inter hereditatem Henrici Steenwech filii 

dicti quondam Henrici Steenwech ex alio erga Theodericum de Zeelst per 

judice et mediante sententia scabinorum in Busco acquisivisset et cum 

deinde dictus Gerardus de Berkel medietatem dicte domus (dg: et aree) 

lapidee et aree anterioris que sita est versus hereditatem dicti Henrici 

filii predicti quondam Henrici (dg: Steew) Steenwech cum suo penu prout 

ibidem est interstitiata usque ad summitatem (dg: inf) inferioris 

cellarii atque totam domum lateralem sitam retro dictam domum anteriorem 

versus hereditatem dicti Henrici tendentem in inferiori parte eiusdem 

domus lateralis usque ad medium murum domus posterioris ibidem site et in 

eius parte superiori ad pomerium fratrum minorum exceptis tamen duobus 

cellariis et una camera parva in dicta domo laterali situatis et ad 

alteram medietatem dicte domus anterioris spectantibus item omnia 

cellaria domus posterioris que sita sunt supra camera eiusdem domus 

                         
36 Zie ← BP 1176 f 210v 22 wo 12-06-1381, overdracht erfcijns uit dit huis. 
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posterioris ad que itur per gradum stantem extra dictam domum posteriorem 

cum eadem camera predicta cellario tamen inferiori in dicta domo 

consistente inferius iuxta pomerium fratrum minorum excepto item quoddam 

stabulum situm sub dicta camera iuxta gradum predictum hereditarie 

supportasset Theoderico dicto Buc prout in litteris constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Theodericus Buc premissa ei ut dictum 

est supportata supportavit Henrico Buc suo filio cum Elizabeth sua uxore 

filia Henrici de Uden et Nijcholao de Ghiessen filio quondam Johannis de 

Dommellen cum Celia eius uxore filia dicti Theoderici Buc nomine dotis ad 

jus oppidi cum litteris et aliis #et cum condicionibus in dictis litteris 

contentis# et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: 

deponere) ex parte sui deponere #exceptis condicionibus in dictis 

litteris contentis# tali condicione annexa quod dicti Henricus Buc et 

Nijcholaus ex premissis solvent annuatim hereditarium censum XII librarum 

monete quem dictus Theodericus Buc solvere tenetur (dg: hereditarie) 

heredibus quondam Johannis Screijnmaker ex quodam campo ad dictum 

Theodericum spectante sito inter locum dictum die Hegedonc et inter aquam 

ibidem ut dicti (dg: Henricus Buc et Nijchlaus recognoverunt et 

promiserunt) sic quod dicto Theoderico Buc et supra dictum campum dampna 

occacione dicti census XII librarum non eveniant ut ipsi (dg: 

recognoverunt) Henricus et Nijcholaus recognoverunt et repromiserunt sub 

obligatione (dg: d) premissorum. Testes Aa et Berkel datum supra. 

 

BP 1178 f 244r 06 vr 25-06-1389. 

Henricus gnd Everaets, zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes gnd Poetins en 

Johannes van Beke zvw Lambertus van Ghestel ev Katherina dvw voornoemde 

Johannes Poetincs deden tbv Johannes van Aken afstand van de helft van een 

huis en erf in Eindhoven, tussen Lambertus smid enerzijds en wijlen 

Johannes Baten soen anderzijds, te weten van de helft naast voornoemde 

Lambertus smid, alsmede van kleinodiën en huisraad van wijlen Katherina ev 

voornoemde Johannes Poetincs. 

 

Henricus dictus Everaets maritus legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Johannis dicti (dg: Poete) Poetins et dicta Elizabeth cum eodem 

tamquam cum tutore et Johannes de Beke filius quondam Lamberti de Ghestel 

maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis Poetincs super medietate domus et aree site in Eijndoven inter 

hereditatem Lamberti fabri ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: Ba) 

quondam Baten soen (dg: s) ex alio scilicet super illa medietate que sita 

est iuxta dictam hereditatem dicti Lamberti fabri (dg: sup ad op) et 

super clenodiis et domiciliis quondam Katherine uxoris (dg: d) olim dicti 

Johannis Poetincs ut dicebant ad opus Johannis de Aken renunciaverunt 

(dg: r) promittentes ratam servare et oblugationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 244r 07 vr 25-06-1389. 

Voornoemde Henricus Buc en Nijcholaus verklaarden ontvangen te hebben van 

Theodericus Buc alle goederen, die voornoemde Theodericus beloofd had aan 

hen te schenken. 

 

Dicti Henricus Buc et Nijcholaus palam recognoverunt eis per Theodericum 

Buc fore satisfactum #et eis debite assignatum# de omnibus bonis que 

dictus Theodericus eis promiserat nomine dotis a quocumque tempore usque 

in diem presentem (dg: testes datum supra) salvis eis bonis (dg: 

hereditarii) in die presenti ab eo nomine dotis supportatis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 244r 08 za 26-06-1389. 

Margareta wv Johannes gnd Bije zvw Walterus van Berkel droeg over aan de 

broers Jacobus (¼) en Arnoldus Bac (¼) en aan hun zuster Enghelberna (¼), 

kvw voornoemde Walterus van Berkel, aan Hermannus zvw Bertoldus zvw 
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voornoemde Walterus van Berkel en Willelmus zvw Stephanus van der Amervoert 

szvw voornoemde Bertoldus (samen ¼) (1) haar vruchtgebruik in de helft van 

alle goederen, waarin voornoemde Johannes Bije was overleden, gelegen onder 

de villicacie van Den Bosch, te weten de helft die aan erfg vw voornoemde 

Johannes Bije gekomen was na overlijden van voornoemde Johannes, resp. die 

aan hen zal komen na overlijden van voornoemde Margareta, (2) de helft, die 

behoort aan voornoemde Margareta, in alle voornoemde erfelijke goederen, 

echter uitgezonderd de helft van alle erfgoederen gnd moer van wijlen 

voornoemde Johannes, ter plaatse gnd Huisvenne. 

 

Margareta relicta quondam Johannis dicti Bije filii quondam Walteri de 

Berkel cum tutore suum usufructum sibi competentem in medietate omnium 

bonorum hereditariorum in quibus dictus quondam Johannes Bije decessit 

quocumque locorum infra villicacionem de Busco situatorum scilicet in 

illa medietate que heredibus dicti quondam Johannis Bije de morte eiusdem 

quondam Johannis successione est advoluta et post mortem dicte Margarete 

successione advolvetur insuper medietatem ad dictam Margaretam jure 

hereditario spectantem in (dg: bo) omnibus bonis hereditariis antedictis 

excepta tamen (dg: sibi) #dicte# Margarete et sibi reservata medietate 

omnium hereditatum dictarum moer dicti quondam Johannis sitarum in loco 

dicto Huusvenne ut dicebat supportavit Jacobo Arnoldo Bac (dg: B) 

fratribus et Enghelberne eorum (dg: sor) sorori liberis dicti quondam 

Walteri de Berkel et Hermanno filio quondam Bertoldi filii dicti quondam 

Walteri de Berkel et Willelmo filio quondam Stephani van der Amervoert 

genero dicti (dg: Ber) quondam Bertoldi scilicet dicto Jacobo pro una 

quarta parte dicto Arnoldo Bac pro una quarta parte dicte Enghelberne pro 

una quarta parte et dictis Hermanno et Weillelmo pro una quarta parte 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes W et Dordrecht datum sabbato post nativitatis (dg: 

nativitatis) Johannis. 

 

BP 1178 f 244r 09 za 26-06-1389. 

Voornoemde Jacobus, Arnoldus Bac, Enghelberna, Hermannus en Willelmus 

beloofden aan voornoemde Margareta dvw Johannes van Katwijc een lijfrente 

van 26½ lichte schild, 12 gemene plakken voor 1 schild gerekend of de 

waarde, en 8 mud 4 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit al hun goederen. 

 

Dicti Jacobus Arnoldus Bac Enghelberna cum tutore Hermannus et Willelmus 

promiserunt indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos 

dicte Margarete filie quondam Johannis de Katwijc vitalem pensionem XXVI 

et dimidii licht scilde scilicet XII ghemeijn placken pro quolibet scilde 
!vocato seu valorem et octo modios et quatuos! lopinos siliginis mensure 

de Busco anno quolibet ad vitam dicte Margarete et non ultra 

purificationis #et in Busco tradendam# ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis et cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 244r 10 za 26-06-1389. 

Vervolgens beloofde voornoemde Margareta aan voornoemde 5 schuldenaren op 

haar voornoemde lijfrente in mindering te brengen hetgeen er uit de 

erfelijke goederen, waarin Johannes Bije was overleden, onder de villicacio 

van Den Bosch, méér betaald zou moeten worden dan een b-erfcijns van 3 pond 

oude pecunia en 4 oude groten. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constituta igitur coram 

scabinis infrascriptis dicta Margareta cum tutore promisit dictis quinque 

debitoribus quod de bonis hereditariis in quibus Johannes Bije decessit 

sitis infra villicacionem de Busco aliquid plus esset solvendum #via 

juris# quam hereditarius census trium librarum antique pecunie et quatuor 

grossorum antiquorum quod extunc dicta Margareta (dg: medietatem illius) 

#illud# annuatim ad eius vitam (dg: p) defalcabit de dicta pensione 
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vitali. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 E 07 f. 244v. 

 Dominica post nativitatis Johannis: zondag 27-06-1389. 

 in vigilia Petri et Pauli: maandag 28-06-1389. 

 in festo Petri et Pauli: dinsdag 29-06-1389. 

 

BP 1178 f 244v 01 za 26-06-1389. 

Bartholomeus gnd Meus zvw Henricus gnd Domrijs verkocht aan Petrus zv 

Petrus gnd Bartholomeus soen, tbv voornoemde Petrus Bartholomeus, een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis in Eindhoven 

te leveren, gaande uit (1) een beemd, gnd die Conegonden Beemd, in Waderle, 

tussen Johannes die Busscher enerzijds en kvw Johannes Leijten soen 

anderzijds, (2) ¼ deel, in een beemd, gnd die Hogarts Beemd, in Waderle, 

tussen erfgoed dat was van de heer van Hoestraten enerzijds en de gemeint 

gnd Dastart anderzijds, reeds belast met de grondcijns. De brief 

overhandigen aan voornoemde koper. 

 

Bartholomeus dictus Meus filius quondam Henrici dicti (dg: Dom et) 

Domrijs hereditarie vendidit Petro filio (dg: Bartholomei) Petri dicti 

Bartholomeus soen #ad opus eiusdem Petri Bartholomeus# hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Eijndoven solvendam 

hereditarie purificationis et in Eijndoven tradendam ex (dg: duo) uno 

prato (dg: sito) dicto die Conegonden Beemt sito in parochia de Waderle 

inter hereditatem Johannis die Busscher ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis Leijten soen ex alio et ex #quarta parte ad se 

spectante in# prato dicto die Hogarts (dg: Bee) Beemt sito in dicta 

parochia inter hereditatem (dg: Johannis die Haze) que fuerat domini de 

Hoestraten ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem dictam Dastart 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

censu dominorum fundi et sufficientem facere. Testes W et Dordrecht datum 

supra. Tradetur littera dicto emptori. 

 

BP 1178 f 244v 02 za 26-06-1389. 

(dg: Leo). 

 

BP 1178 f 244v 03 za 26-06-1389. 

Leonius van de Kelder gaf uit aan Willelmus die Raet van Zoemeren een 

beemd, in Someren, ter plaatse gnd die Scotelboenre, tussen erfgoed van de 

kerk van Someren enerzijds en Marcelius zv Katherina gnd Didden anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 

1 mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren, op de oude hofstad 

van de goederen gnd het Goed te Eijcke, te leveren. 

 

Solvit W. 

Leonius de Penu quoddam pratum situm in parochia de Zoemeren in loco 

dicto die Scotelboenre inter hereditatem ecclesie de Zoemeren ex uno et 

inter hereditatem Marcelii filii Katherine (dg: Ded) dicte Didden ex alio 

dedit ad hereditariam paccionem Willelmo die Raet de Zoemeren ab eodem 

hereditarie pro censu domini fundi dando etc et pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de (dg: Busc) Zoemeren danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Zoemeren supra (dg: b) antiquum 

domistadium bonorum dictorum tGoet (dg: d) te Eijcke tradenda promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 244v 04 za 26-06-1389. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Leonius 60 Hollandse gulden of 

de waarde met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1391) te betalen. 
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Dictus Willelmus promisit dicto Leonio LX Hollant gulden seu valorem a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 244v 05 za 26-06-1389. 

Rijcardus zvw Lambertus gnd Jonghe Lemken verkocht aan Johannes zvw 

Rijcardus van der Voert de helft in een stuk land, in Schijndel, ter 

plaatse gnd aan Delscot, tussen Heijlwigis dvw voornoemde Rijcardus van der 

Voert enerzijds en Hilla van der Veerdonc anderzijds. 

 

Rijcardus filius quondam Lamberti dicti Jonghe Lemken medietatem ad se 

spectantem in pecia terre sita in parochia de Scijnle ad locum dictum 

(dg: ad) aen Delscot inter hereditatem Heijlwigis filie quondam Rijcardi 

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

vendidit Johanni filio dicti quondam Rijcardi van der Voert promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 244v 06 zo 27-06-1389. 

Arnoldus zvw Petrus gnd Barnijers soen droeg over aan Andreas zvw Arnoldus 

zvw Lambertus bakker een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Erp, 

tussen Fredericus gnd Hoernken enerzijds en Henricus gnd Moelner 

anderzijds, (2) een beemd, in Veghel, tussen voornoemde Fredericus 

enerzijds en de gemeint van de villa van Veghel anderzijds, welke pacht 

voornoemde Arnoldus gekocht37 had van Johannes gnd Bluijs zvw Johannes gnd 

Groet Wijnen soen. 

 

Arnoldus filius quondam Petri dicti Barnijers soen hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quadam pecia terre sita in 

parochia de Erpe inter hereditatem Frederici dicti Hoernken ex uno et 

inter hereditatem Henrici dicti Moelner ex alio atque ex quodam prato 

sito in parochia de Vechel inter hereditatem predicti Frederici ex uno et 

inter (dg: he) communitatem ville de Vechel ex alio quam paccionem dictus 

Arnoldus erga Johannem (dg: B) dictum Bluijs filium quondam Johannis 

dicti Groet Wijnen soen (dg: ve) emendo acquisiverat prout in litteris 

(dg: ve) supportavit Andree filio quondam (dg: .) Arnoldi filii quondam 

Lamberti pistoris cum litteris et jure promottens super habita et habenda 

ratam servare et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes W 

et Aggere datum dominica post nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 244v 07 ma 28-06-1389. 

Gerardus van Brede beloofde aan Theodericus gnd Vette zvw Matheus Vette een 

lijfrente van 5 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een huis en erf van voornoemde Gerardus, 

in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van Batha Loden enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Dormalen anderzijds, (2) andere goederen van 

voornoemde Gerardus. De brief aan hem overhandigen of aan voornoemde 

Gerardus. 

 

Gerardus de Brede promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum Theoderico dicto Vette filio quondam Mathei Vette vitalem 

pensionem quinque librarum monete anno quolibet ad vitam dicti Theoderici 

et non ultra mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area dicti 

Gerardi sita in Busco ultra pontem piscium inter hereditatem Bathe Loden 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Dormalen ex alio atque ex ceteris 

bonis dicti Gerardi habitis et habendis quocumque locorum consistentibus 

ut dicebat et cum mortuus fuerit etc. Testes Gerardus et (dg: ..) Emont 

                         
37 Zie ← BP 1176 f 320v 09 do 27-08-1383, verkoop van de erfpacht. 
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datum in vigilia Pe et Pauli. Tradetur littera sibi vel Gerardo predicto. 

 

BP 1178 f 244v 08 ma 28-06-1389. 

Willelmus zvw Willelmus zvw Willelmus van Beke droeg over aan Willelmus zvw 

Godefridus van Beke alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn grootmoeder Weijndelmodis ev Arnoldus Clueckinc, resp. die aan hem 

zullen komen na overlijden van zijn voornoemde grootvader Arnoldus 

Clueckinc. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi filii (dg: d) quondam Willelmi de Beke 

omnia bona sibi de morte quondam (dg: .) Weijndelmodis uxoris olim 

Arnoldi Clueckinc sue avie successione (dg: suc) advoluta et post morte 

dicti Arnoldi Clueckinc sui avi successione advolvenda quocumque locorum 

consistentia sive sita supportavit Willelmo filio quondam Godefridi de 

Beke promittens warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 244v 09 di 29-06-1389. 

Hermannus Pijnghe droeg over aan Bruijstinus Palart de helft van twee 

kamers met ondergrond, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed 

van Henricus Buekentop enerzijds en erfgoed van Bruijstinus Palart 

anderzijds, strekkend vanaf de Hinthamerstraat tot aan een spijker behorend 

aan Gheerlacus gnd Cnode zvw Gheerlacus Cnode alias met den Brode, minus 2 

voet, en voor voornoemde Bruijstinus gereserveerd zijn erfgoed aldaar naast 

voornoemde kamers, met de osendruppen, te weten de helft naast voornoemd 

erfgoed van Bruijstinus, welke helft voornoemde Hermannus in cijns gekregen 

had van voornoemde Gheerlacus, belast met cijnzen in de brief vermeld. 

 

Hermannus Pijnghe medietatem duarum camerarum cum suis fundis sitarum in 

Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Henrici Buekentop ex uno et 

inter hereditatem (dg: Br) Bruijstini Palart ex alio tendentium a dicto 

vico retrorsum usque ad quandam domum dictam spiker ad Gheerlacum dictum 

Cnode filium quondam Gheerlaci Cnode alias dicti met den Brode spectantem 

minus duabus pedatis salva tamen dicto Bruijstino sua hereditate ibidem 

iuxta (dg: dictam ca) dictas cameras situata cum suis stillicidiis prout 

ibidem est sita scilicet (dg: ex) illam medietatem dictarum duarum 

camerarum cum suis fundis que sita est contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti Bruijstini prout (dg: .) huiusmodi medietas ibidem est situata quam 

medietatem dictus Hermannus erga dictum Gheerlacum ad censum acquisiverat 

(dg: scilicet pro hereditario censu unius ... unius et dimidii modiorum 

silig grossorum antiquorum atque pro hereditario censu decem librarum 

monete prout in litteris) supportavit Bruijstino Palart promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus in dictis 

litteris contentis. Testes Heijme et W datum in festo Petri Pauli. 

 

BP 1178 f 244v 10 di 29-06-1389. 

Petrus van Brugge verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de Brugge prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 244v 11 di 29-06-1389. 

Voornoemde Bruijstinus beloofde aan voornoemde Hermannus 30 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) te 

betalen. 

 

Dictus (dg: B) Bruijstinus promisit dicto Hermanno XXX Hollant gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 244v 12 di 29-06-1389. 

Lucas van de Kelder maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 

oude schilden, die Egidius van Berlaer moet betalen aan voornoemde Lucas en 
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diens broer Leonius. 

 

Lucas de Penu medietatem ad se spectantem in hereditario censu XL aude 

scilde quem Egidius de Berlaer dicto Luce et Leonio eius fratri solvere 

tenetur ut dicebat monuit de (dg: de) 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 244v 13 di 29-06-1389. 

Petrus van Bruggen en zijn vrouw Elizabeth wv Nijcholaus gnd Hildwaren 

droegen over aan Hermannus Pijnge het vruchtgebruik in een huis en tuin in 

Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Ghibo zvw Gerardus van 

Bessellen enerzijds en erfgoed van Johannes van Tefelen anderzijds, alsmede 

het recht dat voornoemde Elizabeth in voornoemd huis en tuin heeft. 

 

Petrus de Bruggen maritus legitimus Elizabeth sue uxoris relicte quondam 

Nijcholai dicti Hildwaren et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore 

usufructum sibi et Elizabeth competentem in domo et orto sitis in Busco 

in vico Hijnthamensi inter hereditatem Ghibonis filii quondam Gerardi de 

Bessellen ex uno et inter hereditatem Johannis de Tefelen ex alio insuper 

totam partem et omne jus dicte Elizabeth in dictis domo et orto 

competentes quovis modo ut dicebant supportaverunt Hermanno Pijnge 

promittentes ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 244v 14 di 29-06-1389. 

Voornoemde Petrus en Elizabeth droegen over aan Hermannus Pijnge een 

jaarlijkse cijns van 8 pond, geld waarmee in Den Bosch rogge en bier worden 

gekocht, die Johannes zvw Johannes Snoec aan voornoemde Elizabeth beloofd 

had, op haar leven, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit voornoemd huis en tuin. 

 

Dicti Petrus et Elizabeth ut supra (dg: vi) annuum censum octo librarum 

monete pro qua tempore solucionis dicti census in Busco panis siligo et 

cervisia communiter ementur (dg: anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth 

et non ultra mediatim Johannis) quem Johannes filius quondam Johannis 

Snoec promisit se daturum et soluturum dicte Elizabeth anno quolibet ad 

vitam dicte Elizabeth et non ultra mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex dictis domo et orto prout in litteris supportaverunt Hermanno Pijnge 

cum litteris et jure promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 244v 15 di 29-06-1389. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan Petrus van Bruggen 23 franken en 5 gulden 

van Oijen met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Dictus Hermannus promisit Petro de Bruggen XXIII francken et quinque 

gulden de Oijen seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 E 08 f. 245. 

 in festo Petri et Pauli: dinsdag 29-06-1389. 

 in crastino Petri et Pauli: woensdag 30-06-1389. 

 

BP 1178 f 245r 01 di 29-06-1389. 

Theodericus van der Heijden ev Nella dvw Johannes gnd Spierinc van den 

Velde verkocht aan Adam van Mierd een n-erfcijns van 33 schelling geld, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit 2 morgen van wijlen voornoemde 

Johannes Spierinc, nu aan voornoemde verkoper behorend, ter plaatse gnd die 

Wolfsdonk, tussen Arnoldus Ysebout enerzijds en Arnoldus van Hoerenken en 

Willelmus van ...ne anderzijds. 

 

Theodericus van der Heijden maritus et tutor legitimus Nelle sue uxoris 

filie quondam Johannis dicti Spierinc van den Velde hereditarie vendidit 

Ade de (dg: Mierd) Mie[r]d [hereditarium] censum XXXIII solidorum monete 
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solvendum hereditarie Martini ex (dg: duo) duobus iugeribus terre dicti 

quondam Johannis Spierinc nunc ad dictum venditorem spectantibus sitis in 

loco dicto die Wolfsdonc inter hereditatem Arnoldi Ysebout ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi (dg: Here) Hoerenken et Willelmi de ...ne ex 

alio promittens warandiam et aliam obligationem deponere etsufficientem 

facere. Testes Heijme et W datum in festo Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 245r 02 di 29-06-1389. 

Henricus zv Johannes gnd die Smijt van Lijeshout verkocht aan Theodericus 

Splijtaf een huis38, erf en tuin in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes van Zonnen enerzijds en 

erfgoed van Henricus van Merlaer anderzijds, aan hem verkocht door 

Lambertus gnd van Middelrode smid, belast met een b-erfcijns39 van 5 pond 

geld die voornoemde Henricus aan voornoemde Lambertus beloofd had. 

 

Henricus filius (dg: qu) Johannis dicti die Smijt de Lijeshout domum 

aream et ortum sitos in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter 

hereditatem Johannis [de] Zonnen ex uno et inter hereditatem Henrici de 

Merlaer ex alio venditos sibi a Lamberto (dg: f) dicto de Middelrode 

fabro prout in litteris vendidit Theoderico [40Splijtaf] supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepto hereditario censu quinque librarum monete quem 

dictus Henricus emptor promisit dare [et solvere] dicto Lamberto ex domo 

et area et orto predictis (dg: ut d) prout in litteris ut dixerit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 245r 03 di 29-06-1389. 

Marcelius Vos verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Marcelius Vos prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 245r 04 di 29-06-1389. 

Voornoemde Theodericus koper beloofde aan voornoemde verkoper 45 Hollandse 

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

beloofde aan de secretaris. 

 

Dictus Theodericus emptor promisit dicto venditori XLV Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. Promisit mihi secretari. 

 

BP 1178 f 245r 05 di 29-06-1389. 

Theodericus van den Beirgelen zvw hr Willelmus van den Beirgelen priester 

verkocht aan Johannes van der Heijden een n-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle 

goederen van verkoper in Deurne, ter plaaste gnd Veldhoven, tussen hr 

Goeswinus van Aa ridder enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds 

belast met de grondcijnzen en een b-erfpacht van 2 mud rogge. 

 

Theodericus van den Beirgelen filius quondam domini (dg: ihe) Willelmi 

van den Beirgelen presbitri hereditarie vendidit Johanni van der Heijden 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

omnibus bonis et hereditatibus dicti venditoris sitis in parochia de 

Doerne in loco dicto Velthoven inter hereditatem domini Goeswini de Aa 

militis ex uno et inter (dg: h) communem plateam ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem (dg: ?dominus Johannes?) deponere 

                         
38 Zie → BP 1178 f 245r 06 di 29-06-1389, vernadering van kennelijk dit huis 

en weer overdragen. 
39 Zie → BP 1180 p 420v 02 do 30-03-1396, overdracht van de erfcijns. 
40 Aanvulling op basis van BP 1178 f 245r 06. 
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exceptis censibus dominorum fundi et hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 245r 06 di 29-06-1389. 

Johannes van den Velde riemmaker vernaderde een huis41, erf en tuin in Den 

Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, aan Henricus zv Johannes gnd 

die Smit van Lijeshout verkocht door Lambertus van Middelrode smid. De 

ander week. En hij droeg weer over. De brief overhandigen aan Theodericus 

Splijtaf. 

 

Johannes van den Velde #corrigiator# prebuit et exhibuit patentes 

denarios ad redimendum etc domum aream et ortum sitos in Busco (dg: in 

fi) ad finem vici Hijnthamensis venditos Henrico filio Johannis dicti die 

Smit de Lijeshout a Lamberto (dg: filio) de Middelrode fabro ut dicebat 

et alter cessit et reportavit. Testes datum supra. Tradetur littera 

Theoderico Splijtaf. 

 

BP 1178 f 245r 07 di 29-06-1389. 

Hermannus Aelbrechts soen van Empel verkocht aan Nijcholaus Baudekens soen 

van Gheffen een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Empel, 

tussen een gemene weg enerzijds en Rodolphus van den Grave anderzijds, 

reeds belast met 2 hoenderen en 3 schreden dijk, ter plaatse gnd 

Diependijk. 

 

Hermannus Aelbrechts soen de Empel hereditarie vendidit Nijcholao 

Baudekens soen Gheffen hereditarium censum unius aude scilt seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Domini (?dg: et) ex domo et orto et 

pecia terre sibi adiacente sitis in parochia de Empel inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem Rodolphi van den Grave ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem (dg: de) aliam 

deponere exceptis duobus (dg: du) pullis exinde solvendis et (dg: II) 

tribus passibus aggeris ad premissa spectantibus sitis in loco dicto 

Dijependijc et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 245r 08 wo 30-06-1389. 

Heijlwigis wv Engbertus van Maren en haar zoon Nijcholaus maakten bezwaar 

tegen alle verkopingen gedaan door Gerardus van Hueselingen. 

 

(dg: Willelmus filius) #Heijlwigis relicta# quondam Engberti de Maren #et 

Nijcholaus eius filius# omnes vendiciones #etc# factas per Gerardum de 

Hueselingen #cum suis bonis# calumpniavit. Testes Berkel et Dordrecht 

datum in crastino Petri Pauli. 

 

BP 1178 f 245r 09 wo 30-06-1389. 

Voornoemde Nijcholaus maakte bezwaar tegen alle verkopingen gedaan door 

Hubertus Claes soen met al zijn goederen. 

 

Dictus (dg: Willelmus) #Nijcholaus# omnes vendiciones etc factas per 

Hubertum Claes soen cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 245r 10 wo 30-06-1389. 

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

Olij, verkochten aan Arnoldus die Voegheleer een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, die Albertus gnd Abe zv Albertus gnd Swart Abe aan 

voornoemde Antonius en Yvels beloofd had, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd Loefort, tussen Paulus gnd 

                         
41 Zie ← BP 1178 f 245r 02 di 29-06-1389, verkoop van kennelijk dit huis. 
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Keijsterts soen enerzijds en Willelmus van Holen anderzijds. 

 

Antonius et Yvels fratres liberi Johannis dicti de Berlikem filius 

quondam Johannis dicti Olij hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco quam Albertus (dg: p) dictus Abe filius Alberti dicti 

Swart Abe promisit se daturum et soluturum dictis Antonio et Yvels 

fratribus hereditarie purificationis ex quadam pecia terre sita in 

parochia de Berlikem in loco dicto communiter Loefoert inter hereditatem 

Pauli dicti Keijsterts soen ex uno et inter hereditatem Willelmi de Holen 

ex alio prout in litteris vendiderunt Arnoldo die Voegheleer 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et Dordrecht datum 

supra. 

 

BP 1178 f 245r 11 wo 30-06-1389. 

Johannes van Bel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Bel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 245r 12 wo 30-06-1389. 

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

Olij, verkochten aan Arnoldus die Voegheleer een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, die Henricus Buc van Heze aan voornoemde Antonius en 

Yvels beloofd had, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hofstad in 

Berlicum, ter plaatse gnd die Oude Hoeve, tussen hr Henricus Buc priester 

enerzijds en een gemene weg en voornoemde hr Henricus Buc priester 

anderzijds. 

 

Antonius (dg: Wijv) et Yvels fratres liberi Johannis de Berlikem filii 

quondam Johannis dicti Olij hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco quam Henricus Buc de Heze promisit se daturum et 

soluturum dictis Antonio et Yvels hereditarie purificationis ex quodam 

domistadio sito in parochia de Berlikem in loco dicto die Aude (dg: Hoef) 

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

here) communem plateam et hereditatem dicti domini Henrici Buc presbitri 

ex alio prout in litteris vendiderunt Arnoldo die Voegheleer 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 245r 13 wo 30-06-1389. 

Johannes van Bel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Bel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 245r 14 wo 30-06-1389. 

Petrus van den Placke droeg over aan Theodericus gnd Heijmerics soen 1/3 

deel in alle goederen die aan voornoemde Theodericus gekomen waren na 

overlijden van diens moeder Aleijdis, welk 1/3 deel voornoemde Petrus 

verworven had van voornoemde Theodericus. 

 

Petrus van den Placke terciam partem ad se spectantem in omnibus bonis 

(dg: de mor) que (dg: d) Theoderico dicto Heijmerics soen de morte 

Aleijdis (dg: ?sue uxoris) matris eiusdem Theoderici successione 

advolventur et quam terciam partem dictus Petrus erga dictum Theodericum 

acquisiverat ut dicebat supportavit dicto Theoderico promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 245r 15 wo 30-06-1389. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Petrus 7 Hollandse gulden42 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Petro septem Hollant gulden seu valorem 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 245r 16 di 29-06-1389. 

Hr Paulus van Haestricht beloofde aan jkvr Elizabeth wv Arnoldus van der 

Hulpen 94 Hollandse gulden? met Sint-Jacobus over een jaar (ma 25-07-1390) 

te betalen. 

 

Dominus Paulus de Haestricht promisit domicelle Elizabeth relicte quondam 

Arnoldi van der Hulpen XCIIII Hollant! (dg: ad Ja) a Jacobi proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes Berkel et W datum in (dg: 

crastino) #festo# Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 245r 17 wo 30-06-1389. 

Arnoldus Stamelart van den Kelder droeg over aan Philippus Jozollo van 

Nanum een b-erfcijns van 16 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

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

Bosch, naast het huis gnd van Bucstel, recht tegenover het woonhuis van 

Johannes gnd Coninc Jan van Steensel wapenkoning, op de stroom aldaar, aan 

hem verkocht door Jacobus zvw Johannes gnd Ghijsbrechts soen alias gnd 

Wrede van Herpen. 

 

Arnoldus Sta de Penu hereditarium censum sedecim librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo area 

et orto atque eorum attinentiis universis sitis in Busco iuxta domum 

dictam de Bucstel recto in opposito domus habitationis Johannis dicti 

Coninc Jan (dg: van) de Steensel regis armorum supra aquam ibidem 

currentem venditum sibi a Jacobo filio quondam Johannis dicti 

Ghijsbrechts soen alias dicti Wrede de Herpen prout in litteris 

supportavit Philippo Jozollo de Nano cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes W 

et Emont datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1178 f 245r 18 wo 30-06-1389. 

Arnoldus Stamelart van den Kelder droeg over aan Philippus Jozollo een 

huis43, erf en tuin, eertijds van Arnoldus gnd van Dijest en later van 

Cristina gnd Fatsijns en haar zoon Johannes, in Den Bosch, naast het huis 

gnd van Bucstel, aan hem verkocht door Jacobus zvw Johannes gnd 

Ghijsbrechts soen alias gnd Wrede van Herpen. 

 

Arnoldus Sta de Penu domum et aream ac ortum que antea fuerant Arnoldi 

dicti de Dijest et (dg: post Crist) postea Cristine dicte Fatsijns et 

Johannis filii sui sitos in Busco iuxta domum dictam de Bucstel cum 

attinentiis domus aree et orti predictorum singulis et universis venditos 

sibi a Jacobo filio quondam Johannis dicti Ghijsbrechts soen alias dicti 

Wrede de Herpen prout in litteris supportavit Philippo Jozollo cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 245r 19 wo 30-06-1389. 

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

                         
42 Zie → BP 1179 p 459r 12 ma 01-07-1392, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
43 Zie ← BP 1176 f 091r 01 vr 30-09-1379, Johannes zvw Boudewinus gnd 

Appelman draagt het huis over aan Jacobus zv Johannes gnd Ghijsbrecht soen 

alias gnd Wrede. 
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voornoemde schepenen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super premissis presentibus dictis scabinis (dg: 

datum). Acta in camera (dg: i) in crastino Pe Pau hora none. 

 

1178 mf7 E 09 f. 245v. 

 in crastino Petri et Pauli: woensdag 30-06-1389. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 01-07-1389. 

 

BP 1178 f 245v 01 wo 30-06-1389. 

Jacobus zvw Willelmus gnd Vos van Berze droeg over aan Willelmus zvw 

Willelmus zvw Willelmus gnd Wil Ravens een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Oirschot, met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit een 

huis, tuin en akker, in Oirschot, tussen hr Arnoldus Vrient dekaan van 

Sint-Oedenrode enerzijds en Weijskinus bontwerker anderzijds, welke pacht 

voornoemde wijlen Willelmus zvw Willelmus gnd Wil Ravens gekocht had. De 

brief overhandigen aan Johannes Ravens den Sluijter heer van Werthusen. 

 

Solvit. 

Jacobus filius quondam Willelmi dicti Vos de Berze hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie 

purificationis ex domo orto ac agro terre sitis in parochia de Oerscot 

inter hereditatem domini Arnoldi Vrient decani Rodensis ex uno et inter 

hereditatem (dg: K) Weijskini pellificis ex alio et in dicta domo et area 

tradendam quam paccionem Willelmus filius quondam Willelmi dicti Wil 

Ravens !emendo acquisiverat prout in litteris (dg: s ve) supportavit 

Willelmo filio dicti quondam Willelmi filii quondam Willelmi dicti Wil 

Ravens cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: 

d) ex parte sui deponere. Testes Gerardus et W datum in crastino Pe Pau. 

Tradetur littera Johanni Ravens (dg: camer) den Sluijter domino de 

Werthusen. 

 

BP 1178 f 245v 02 wo 30-06-1389. 

Jacobus gnd Vos van Berze ev Heijlwigis dvw Johannes gnd Honijman verkocht 

aan Petrus zvw Johannes van Os van Ghewanden en aan Henricus zvw Johannes 

gnd Lodewijchs van Kessel 4 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd die 

Maarse Beemden, ter plaatse gnd Colnarts Hoeve, tussen erfg vw Rutgherus 

Egens soen enerzijds en erfg vw Johannes van Berkel anderzijds, belast met 

dijken, waterlaten, sloten en sluizen. De brief overhandigen aan een van 

hen beiden. 

 

XVI solvit. (dg: solvit). 

Jacobus dictus Vos de Berze maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris filie quondam Johannis dicti Honijman quatuor iugera terre ad se 

spectantia sita in parochia de Maren ad locum dictum die Maersche Beemde 

in loco dicto Colnarts Hoeve inter hereditatem heredum quondam Rutgheri 

Egens soen ex uno et inter hereditatem heredum quondam Johannis de Berkel 

ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt hereditarie vendidit Petro 

filio (dg: f) quondam Johannis de Os de Ghewanden et Henrico (dg: dicto 

Lodewijc) filio quondam Johannis dicti Lodewijchs de Kessel promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus 

aqueductibus fossatis et slusis ad hoc de jure spectantibus. Testes 

Berkel et Dordrecht datum supra. Tradetur littera alteri eorundem. 

 

BP 1178 f 245v 03 wo 30-06-1389. 

Voornoemde Petrus zvw Johannes van Os van Ghewanden en Henricus zvw 

Johannes gnd Lodewijchs van Kessel beloofden aan Jacobus Vos van Berze en 
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diens vrouw Heijlwigis dvw Johannes Honijman een lijfrente44 van 9 oude 

schilden of de waarde, te betalen met Sint-Petrus-Stoel, gaande uit al hun 

goederen. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Solvit. 

Dicti emptores promiserunt indivisi super habita et habenda se daturos et 

soluturos Jacobo Vos de Berze et Heijlwigi sue uxori filie quondam 

Johannis Honijman ac alteri eorundem vitalem pensionem novem aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum seu valorem anno 

quolibet ad vitam dictorum Jacobi et Heijlwigis et non ultra in festo 

Petri ad cathedram ex omnibus et singulis bonis dictorum Petri et Henrici 

habitis et habendis et alter eorum diutius vivens integraliter possidebit 

et alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 245v 04 wo 30-06-1389. 

Henricus zvw Johannes gnd Lodewijchs van Kessel beloofde aan Johannes die 

Bije Broes soen 22 Gelderse gulden, 15 Vlaamse plakken voor 1 gulden 

gerekend, en 2½ plak met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te 

betalen. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Johannis dicti Lodewijchs (dg: s) de Kessel 

promisit Johanni die Bije Broes soen (dg: XXII) #XXII# gulden monete 

Ghelrensis seu pro quolibet gulden XV Vleemsche placken (dg: pro quo ad 

Martini proxime futurum persolvendos) atque duos et dimidium placken ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 245v 05 wo 30-06-1389. 

Vastradus zvw Johannes van Berkel verkocht aan Herbertus Truden soen van 

Kessel een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een kamp van wijlen hr Arnoldus van Wesel, nu 

van verkoper, gelegen voor Vlijmen, ter plaatse gnd der Schut Kamp, tussen 

de gemeint enerzijds en wijlen Henricus Roempot anderzijds, reeds belast 

met een cijns aan de stad Den Bosch. 

 

Vastradus filius quondam Johannis de Berkel hereditarie vendidit Herberto 

Truden soen de Kessel hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: Pa) in festo (dg: Petri et 

Pa) nativitatis Johannis et in Busco tradendam ex quodam campo quondam 

domini Arnoldi de Wesel nunc ad dictum venditorem spectante sito ante 

Vlimen in loco dicto der Scut Camp inter communitatem ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici Roempot ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam (dg: w) et obligationem deponere excepto censu oppidi de 

Busco exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 245v 06 wo 30-06-1389. 

Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode scolasticus van Den Bosch en Hubertus van 

Ghemert beloofden aan Philippus Jozollo 56 oude Franse schilden met Sint-

Remigius aanstaande (vr 01-10-1389; 31+31+30+1=93 dgn) te betalen, op 

straffe van 4. 

 

                         
44 Zie → VB 1799 f 140r 06, ma 10-02-1399, Vranc Post dair to mechtich 

gemaect van Jacop van Beerze soen wilner Willems geheijten Vos van Beerze 

met scepenen brieven was gericht aen alle ende en yegelijc goede Peters 

soen wilner Jans van Os van Ghewanden ende Henrics soen wilner Jans 

geheijten Lodewijchs van Kessel van hen in der tegewerdicheijt gehadt ende 

namaels van hen te hebben ende te verkrigen tot wat steden sij wesende sijn 

of gelegen overmids gebrec van lijfpensien die die voirg Jacop ende 

Heijlwich sijn wijf dochter wilner Jan Honijmans dair aen hebben. 
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Gheerlacus filius Gheerlaci Cnode scolasticus de Busco et (dg: E) 

Hubertus de Ghemert promiserunt Philippo Jozollo etc LVI aude scilde 

Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena quatuor. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 245v 07 wo 30-06-1389. 

De eerste zal Hubertus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit Hubertum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 245v 08 wo 30-06-1389. 

(dg: Theodericus Posteel beloofde aan Henricus gnd Ossen). 

 

(dg: Theodericus Postel pro Posteel promisit Gerardo Henrico dicto 

Ossen). 

 

BP 1178 f 245v 09 do 01-07-1389. 

Theodericus Posteel en Henricus zvw Johannes van Uden beloofden aan 

Henricus gnd Ossen 8 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Petrus-Banden 

aanstaande (zo 01-08-1389) te betalen. 

 

Theodericus Posteel et Henricus filius quondam Johannis de Uden 

promiserunt Henrico dicto Ossen octo Hollant gulden seu valorem ad Petri 

ad vincula proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et W datum quinta 

post Petri Pauli. 

 

BP 1178 f 245v 10 do 01-07-1389. 

Willelmus zvw Egidius gnd Vos en Jacobus Zelen ev Katherina dvw voornoemde 

Egidius droegen over aan Jacobus Vos van Berze het deel, dat aan voornoemde 

wijlen Egidius behoorde, in de goederen gnd te Put, in Middelbeers, 

uitgezonderd het deel dat aan voornoemde Egidius behoorde in erfgoederen, 

bij die goederen behorend, welke erfgoederen de monniken van Tongerlo of 

hun hoevenaars bezitten. 

 

Willelmus filius quondam Egidii dicti Vos et Jacobus Zelen maritus et 

tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dicti quondam Egidii totam 

partem et omne jus que et quod dicto quondam Egidio compebant in bonis 

dictis te Put sitis in parochia de Middelberze et in attinentiis eorundem 

bonorum quocumque locorum sitis exceptis et eis reservatis tota parte et 

jure que et quod dicto quondam Egidio competebant in hereditatibus ad 

dicta bona spectantibus et quas hereditates monachi de Tongherlo (dg: et) 

#seu# eorum coloni possident ut dicebant supportaverunt Jacobo Vos de 

Berze promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 245v 11 do 01-07-1389. 

Voornoemde Willelmus en Jacobus verklaarden dat Jacobus Vos van Berze alle 

goederen heeft gegeven die hij, als huwelijksgeschenk, beloofd had te 

schenken. 

 

Dicti Willelmus et Jacobus palam recognoverunt eis per Jacobum Vos de 

Berze fore satisfactum ab omnibus bonis que dictus Jacobus ipsis seu 

eorum alteri promiserat nomine dotis et (dg: s) in subsidium matrimonii a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem clamantes inde quitum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 245v 12 do 01-07-1389. 

Arnoldus Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker ev Bela dvw Henricus gnd 

Godevarts soen droeg over aan Adam van Mierd, tbv de H.Geest in Uden, (1) 

een b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, die Johannes zvw Arnoldus 
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gnd Palken soen met Lichtmis in Uden beurde, gaande uit erfgoederen die 

Hubertus gnd Spikerboer in pacht verkregen had van voornoemde Henricus 

Godevarts soen, in Uden, ter plaatse gnd Zeland, welke pacht aan voornoemde 

Arnoldus verkocht was door voornoemde Johannes zvw Arnoldus Palken soen, 

(2) een b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, die Henricus zvw 

Johannes van Uden zvw voornoemde Henricus Godevarts soen met Lichtmis in 

Uden beurde, gaande uit voornoemde erfgoederen, die voornoemde Hubertus 

Spikerboer in pacht verkregen had van voornoemde wijlen Henricus Godevarts 

soen, in Uden, ter plaatse gnd Zeland, aan voornoemde Arnoldus Nolleken 

verkocht door voornoemde Henricus zvw Johannes van Uden, (3) een b-erfpacht 

van 6 zester rogge, Bossche maat, die aan voornoemde Arnoldus Nolleken en 

zijn vrouw Bela gekomen was na overlijden van de ouders van Bela, gaande 

uit de erfpachten die voornoemde Hubertus Spikerboer met Lichtmis in Uden 

moet leveren aan voornoemde wijlen Henricus Godevarts, gaande uit 

erfgoederen die voornoemde Hubertus eertijds in pacht verkregen had van 

voornoemde Henricus Godevarts, in Uden, ter plaatse gnd Zeland. 

De tafel moet uit deze erfpachten leveren: (a) jaarlijks aan de fabriek van 

de parochiale kerk van Uden 2 zester rogge, Bossche maat, voor kaarsen en 

luchters, (b) Johannes die Grove de oudere, op diens leven, 2 zester rogge, 

(c) aan Bela dv Katherina van Goderheijle, op haar leven, 2 zester rogge. 

De brief overhandigen aan Arnoldus Nolleken. 

 

Arnoldus Nolleken (dg: Gero) filius quondam Gerongii cijrothecarii 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Bele sue uxoris filie quondam 

Henrici dicti Godevarts soen hereditariam paccionem sex sextariorum 

siliginis mensure de Busco (dg: so) quam Johannes filius quondam Arnoldi 

dicti Palken soen solvendam habuit hereditarie purificationis et in Uden 

tradendam ex hereditatibus quas Hubertus dictus Spikerboer erga dictum 

Henricum Godevarts soen ad pactum acquisiverat sitis in parochia de Uden 

in loco dicto Zelant venditam dicto Arnoldo a dicto Johanne filio quondam 

Arnoldi Palken soen prout in litteris atque hereditariam paccionem sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco quam Henricus filius quondam 

Johannis de Uden filii quondam Henrici Godevarts soen predicti solvendam 

habuit hereditarie purificationis et in Uden tradendam ex dictis 

hereditatibus quas dictus Hubertus Spikerboer erga dictum quondam 

Henricum Godevarts soen ad pactum acquisiverat (dg: ven) sitis in 

parochia de Uden in loco dicto Zelant venditam dicto Arnoldo Nolleken a 

dicto Henrico filio quondam Johannis de Uden prout in litteris insuper 

hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis mensure de Busco que 

dictis Arnoldo Nolleken et Bele eius uxori de morte quondam parentum 

dicte Bele successione est advoluta de hereditariis paccionibus quas 

dictus (dg: qu) Hubertus Spikerboer dicto quondam Henrico (dg: d) 

Godevarts solvere tenetur hereditarie termino (dg: solucionis pre) 

purificationis et in Uden tradendam ex hereditatibus (dg: sitis in 

parochia) quas dictus Hubertus dudum erga dictum Henricum Godevarts ad 

pactum acquisiverat sitis in parochia de Uden in loco dicto Zelant ut 

dicebat supportavit Ade de Mierd ad opus mense sancti spiritus in Uden 

cum litteris et jure promittens ratam servare (dg: et obligationem ex 

parte sui depo) tali condicione quod dicta mensa dabit (dg: ex) de dictis 

hereditariis paccionibus dicto Ade ad opus dicte mense (dg: sp) 

supportatis ut prefertur, singulis annis (dg: ecclesie) fabrice 

#parochialis# ecclesie de Uden duo sextaria siliginis dicte mensure et in 

subsidium candelarum et lampadum eiusdem ecclesie et Johanni die Grove 

#seniori# (dg: ad) anno quolibet ad vitam eiusdem Johannis #et non ultra# 

duo sextaria siliginis et Bele filie Katherine de Goderheijle anno 

quolibet ad vitam eiusdem Bele (dg: duo sexta) et non ultra duo sextaria 

siliginis hoc addito quod procuratores que fuerint pro tempore dicte 

mense monebunt levabunt perpetue dictas pacciones et eas convertent et 

distribuent pauperibus annuatim. Testes W et Dordrecht datum quinta post 

Pe Pauli. Tradetur littera Arnoldo Nolleken. 
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1178 mf7 E 10 f. 246. 

 in octavis nativitatis Johannis: donderdag 01-07-1389. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 01-07-1389. 

 

BP 1178 f 246r 01 do 01-07-1389. 

Johannes van Meijelsvoert en Johannes Delijen soen van Lijemde beloofden 

aan Walterus Delijen soen 12 gulden, 15 Vlaamse plakken voor 1 gulden 

gerekend, en 12 Vlaamse plakken met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-

1389) te betalen. 

 

Johannes van Meijelsvoert et Johannes Delijen soen de Lijemde promiserunt 

(dg: Wa) Waltero Delijen soen (dg: XI Hollant X) #XII# gulden scilicet XV 

Vleemssche placken pro quolibet gulden et XII Vleemsche placken ad 

Remigii proxime futurum persolvendos (dg: testes). Testes W et Dordrecht 

datum in octavis nativitatis Johannis. 

 

BP 1178 f 246r 02 do 01-07-1389. 

Johannes van den Hoevel zv Andreas beloofde aan Rodolphus Cloppart 20 

Hollandse gulden, een helft te betalen met Kerstmis (za 25-12-1389) en de 

andere helft met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390). 

 

Johannes van den Hoevel filius Andree promisit Rodolpho Cloppart XX 

Hollant gulden mediatim Domini et mediatim Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Heijme et W datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1178 f 246r 03 do 01-07-1389. 

Nijcholaus van Heze zvw Nijcholaus Vineker verkocht aan Gerardus Heerken 1 

morgen land in een kamp van 10 morgen, in Hees, tussen voornoemde Gerardus 

Heerken de jongere enerzijds en Arnoldus Stegeman anderzijds, belast met 

een sloot. 

 

Nijcholaus de Heze #filius quondam Nijcholai Vineker# unum juger terre ad 

se spectans in quodam (dg: quo) campo X iugera (dg: ter) continente sito 

in parochia de Hees inter hereditatem Gerardi Heerken junioris ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Stegeman ex alio #in ea quantitate qua situm 

est# vendidit dicto Gerardo Heerken promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto fossato ad dictum iuger terre de jure spectante. Testes 

W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 246r 04 do 01-07-1389. 

Henricus van Hees verkocht aan Gerardus Heerken de jongere 1 morgen land in 

voornoemd kamp, belast met een sloot. 

 

Henricus de Hees unum iuger terre ad se spectans in dicto campo #prout 

ibidem situm est# vendidit Gerardo Heerken juniori promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto fossato ad dictum iuger terre de jure 

spectante. 

 

BP 1178 f 246r 05 do 01-07-1389. 

(dg: Arnoldus van der Haseldonc, zijn zoon Johannes Pape en Katherina dvw). 

 

(dg: Arnoldus van der Haseldonc Johannes Pape eius filius et Katherina 

filia quondam). 

 

BP 1178 f 246r 06 do 01-07-1389. 

Johannes van Dijest van Megen beloofde aan Ygrammus Panghelart 9½ Gelderse 

gulden, 15 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(za 25-12-1389) te betalen. 

 

Johannes de Dijest de Megen promisit Ygrammo Panghelart novem et dimidium 

gulden Ghelrie (dg: scilicet) #seu# XV (dg: s) Vleemsche placken pro 
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quolibet gulden ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 246r 07 do 01-07-1389. 

Maria dvw Johannes gnd Doncker verkocht aan Johannes Lambrechts soen 

tonmaker haar deel in een huis, erf en tuin in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes van Zonne enerzijds en erfgoed 

van Henricus Crabbart en zijn medeërfgenamen anderzijds. 

 

Maria filia quondam Johannis dicti Doncker cum tutore totam partem et 

omne jus sibi competentes in domo et area et orto sita in Busco in vico 

Hijntamensi inter hereditatem Johannis de Zonne ex uno et inter 

hereditatem Henrici Crabbart et suorum coheredum ex alio ut dicebat (dg: 

ut d) vendidit Johanni Lambrechts soen doliatori promisit cum tutore 

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

 

BP 1178 f 246r 08 do 01-07-1389. 

Voornoemde Maria droeg over aan Egidius gnd Langielijs 1/3 deel in een 

bunder lands in Dinther, in een erfgoed van Johannes van den Hoemberch. 

 

Dicta Maria cum tutore terciam partem ad se spectantem in quodam bonario 

terre sito in parochia de (dg: Vechel) #Dijnter# in hereditate Johannis 

van den Hoemberch ut dicebat supportavit Egidio dicto Langielijs 

promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 246r 09 do 01-07-1389. 

Johannes van Achel zvw Willelmus gnd des Lozen soen gaf uit aan Wautgherus 

gnd Weltken zv Nijcholaus van den Rodeacker 1/7 deel, dat aan hem gekomen 

was na overlijden van Batha van den Nuwenhuze, in alle erfgoederen, waarin 

voornoemde Batha was overleden, gelegen onder Aarle; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 18 lopen rogge, maat 

van Helmond, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Johannes de Achel filius quondam Willelmi dicti des Lozen soen septem! 

partem sibi de morte quondam Bathe van den Nuwenhuze successione 

advolutam in omnibus hereditatibus in quibus dicta quondam Batha decessit 

quocumque locorum infra parochiam de Arle sitis ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Wautghero dicto Weltken (dg: Clae) filio (dg: 

quondam) Nijcholai van den Rodeacker ab eodem hereditarie possidendam pro 

(dg: oneribus dicti) censibus dominorum fundi ex dicta septima parte 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione XVIII lopinorum 

siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et supra dictas hereditates tradenda ex dicta septima 

parte promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 246r 10 do 01-07-1389. 

Pijramus gnd Moers Gielijs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Pijramus dictus Moers (dg: Gil) Gielijs soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 246r 11 do 01-07-1389. 

Arnoldus van der Haseldonc en zijn zoon Johannes Pape verkochten aan 

Godefridus van Bruchem een stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Vughterakker, tussen een gemene weg lopend naar Herlaar enerzijds en 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, met sloten, zoals dit 

stuk land behoorde aan wijlen Hessello van Sweensberch, belast met 6 

penningen geld aan voornoemde Johannes Pape. 
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Arnoldus van der Haseldonc Johannes Pape eius filius (dg: et Katherina 

filia quondam Wautgheri #Hessellonis# de Sweensberch cum tutore) peciam 

terre sitam in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto Vughteracker 

inter (dg: hereditatem) communem plateam tendentem versus Herlaer ex uno 

et inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex alio #cum suis 

fossatis ad hanc de jure spectantibus# prout ibidem sita est et ad (dg: 

dictum) quondam Hessellonem #de Sweensberch# spectare consuevit ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Godefrido de Bruchem promittentes 

warandiam et obligationem deponere exceptis sex denariis monete dicto 

Johanni Pape exinde solvendis. Testes Aa et W datum supra. 

 

BP 1178 f 246r 12 do 01-07-1389. 

Johannes van Merewijc zvw Walterus van Merewijc en Hubertus van 

Goubordingen beloofden aan Engbertus zvw Johannes van Tefelen 31 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Petrus-Banden aanstaande (zo 01-08-1389) te 

betalen. 

 

Johannes de Merewijc filius quondam Walteri de Merewijc (dg: promisit) et 

Hubertus de Goubordingen promiserunt Engberto (dg: de Tefelen) filio 

#quondam# Johannis de Tefelen XXXI Hollant gulden seu valorem ad (dg: 

Jacobi proxime fut) Petri ad vincula proxime futurum persolvendos. Testes 

W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 246r 13 do 01-07-1389. 

Henricus gnd die Muijs zv Henricus Muijs verkocht aan Cristianus den Becker 

en Jacobus den Wert een n-erfpacht van 12 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Remigius te leveren, gaande uit al zijn goederen. De brief 

overhandigen aan een van hen. 

 

Henricus dictus die Muijs filius (dg: quond) Henrici Muijs (dg: promisit) 

hereditarie vendidit Cristiano den Becker et Jacobo den Wert hereditariam 

paccionem XII modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Remigii ex omnibus et singulis bonis dicti venditoris habitis et habendis 

quocumque consistentibus sive sitis promittens warandiam. Testes Aa et W 

datum supra. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1178 f 246r 14 do 01-07-1389. 

Jacobus die Wert verkocht aan zijn broer Franco die Wert een hofstad in 

Berlicum, naast de kerk aldaar, tussen zijn voornoemde broer Franco 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Jacobus die Wert (dg: pe) domistadium situm in parochia de Berlikem iuxta 

ecclesiam ibidem inter hereditatem Franconis die Wert #sui fratris# ex 

uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat vendidit dicto Franconi 

suo fratri promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 246r 15 do 01-07-1389. 

Arnoldus van Diclaer verkocht aan Henricus van Merlaer de oudere zv 

Rodolphus van Merlaer een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in Uden, ter 

plaatse gnd Diclaer, tussen Henricus Snellarts soen enerzijds en Johannes 

van Diclaer anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus de Diclaer hereditarie vendidit Henrico de Merlaer seniori filio 

Rodolphi de Merlaer hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex pecia terre sita in parochia de Uden in loco dicto Diclaer 

inter hereditatem Henrici Snellarts soen ex uno et inter hereditatem 

#Johannis# de Diclaer ex alio promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes (dg: 
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da) Heijme et W datum supra. 

 

BP 1178 f 246r 16 do 01-07-1389. 

Johannes die Bije zvw Arnoldus gnd Lizen soen en Heijmericus van Alphen 

beloofden aan Johannes Ridder van Berkel 4 mud rogge, maat van Sint-

Oedenrode, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) ter plaatse gnd Eirde te 

leveren. 

 

Johannes die Bije filius quondam Arnoldi dicti (dg: Lizen) Lizen soen et 

(dg: E) Heijmericus de Alphen promiserunt Johanni Ridder de Berkel 

quatuor modios siliginis mensure de Rode sancte (dg: Rode) Ode ad 

purificationis proxime futurum persolvendos et in (dg: Eirde) loco dicto 

Eirde tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 246r 17 do 01-07-1389. 

Henricus van Erpe en Johannes Lijsscap beloofden aan Walterus zvw Walterus 

van Oerle 50 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (do 

11-11-1389) te betalen. 

 

Henricus de Erpe et Johannes Lijsscap promiserunt Waltero filio quondam 

Walteri de (dg: Erpe) Oerle L Hollant gulden seu valorem ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 246r 18 do 01-07-1389. 

Albertus zvw Henricus van Kessel beloofde aan Walterus zvw Walterus van 

Oerle 25 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (do 11-

11-1389) te betalen. 

 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel promisit Waltero filio quondam 

Walteri de Oerle XXV Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 246r 19 do 01-07-1389. 

Arnoldus van den Venne en Rodolphus zvw Ghiselbertus van Zonne beloofden 

aan Walterus Delijen soen 32 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Arnoldus van den Venne et Rodolphus filius quondam Ghiselberti de Zonne 

promiserunt Waltero Delijen soen XXXII Ghelrenses gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos (dg: ..). Testes datum 

supra. 

 

1178 mf7 E 11 f. 246v. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 01-07-1389. 

 

BP 1178 f 246v 01 do 01-07-1389. 

Johannes gnd Hoelcorfs soen wonend in Schijndel beloofde aan Godefridus gnd 

Holleken 9 Gelderse gulden of de waarde vandaag over 2 maanden te betalen. 

 

Johannes dictus Hoelcorfs soen commorans in Scijnle ut dicebat promisit 

super omnia Godefrido dicto Holleken novem (dg: Ghelr) Ghelres gulden seu 

valorem (dg: ad) a data presentium ultra duos menses sine medio sequentes 

persolvendos. Testes Heijme et W datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1178 f 246v 02 do 01-07-1389. 

Godefridus van ?Binckem verkocht aan Willelmus zvw Rodolphus van Zelant een 

stuk land, in Geffen, beiderzijds tussen voornoemde Willelmus zvw Rodolphus 

van Zelant. 

 

Godefridus de B[?in]ckem (dg: duo hont terre) peciam terre sitam in 

parochia de Gheffen inter hereditatem Willelmi filii quondam Rodolphi de 
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Zelant ex utroque latere coadiacentem ut dicebat vendidit dicto Willelmo 

filio quondam Rodolphi de Zelant promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 246v 03 do 01-07-1389. 

Leonius van Erpe en Thomas van Hijntam beloofden aan Walterus zvw Walterus 

van Oerle 60 Hollandse gulden of de waarde gulden met Sint-Jan aanstaande 

(vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Leonius de Erpe et Thomas de Hijntam promiserunt Waltero filio quondam 

Walteri de Oerle sexaginta Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurm persolvendos. Testes (dg: datum supra) Heijme et 

W datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1178 f 246v 04 do 01-07-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 246v 05 do 01-07-1389. 

Rodolphus zvw Rutgherus van Moenle verkocht aan Robbertus gnd Kersmaker van 

Gheffen zvw Johannes gnd Nouden soen een n-erfcijns van 30 schelling geld, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit een hofstad, in Hees, tussen Arnoldus 

Colen soen enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Rodolphus filius quondam Rutgheri de Moenle hereditarie vendidit Robberto 

dicto (dg: Kes) Kersmaker de Gheffen filio quondam Johannis dicti Nouden 

soen hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex domistadio quodam sito in parochia de Hees inter 

hereditatem Arnoldi Colen soen ex uno et inter communitatem ex alio 

promittens super omnia warandiam et obligationem aliam deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 246v 06 do 01-07-1389. 

Petrus gnd die Doncker van Hees verkocht aan Robbertus die Kersmaker van 

Gheffen zvw Johannes Nouden soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hofstad in Hees, 

ter plaatse gnd die Vergart, tussen Arnoldus van Boemel enerzijds en een 

gemene weg anderzijds. 

 

Petrus dictus die Doncker de Hees hereditarie vendidit Robberto die 

Kersmaker de Gheffen filio quondam Johannis Nouden soen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in (dg: Hees trad) Busco tradendam ex domistadio sito 

in parochia de Hees in loco dicto die Vergart inter hereditatem Arnoldi 

de Boemel ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 246v 07 do 01-07-1389. 

Johannes die Moelner zv Johannes die Moelner van Loen beloofde aan 

Willelmus van Volkel 30 Hollandse gulden of de waarde met Maria-Hemelvaart 

aanstaande (zo 15-08-1389) te betalen. 

 

Johannes die Moelner filius (dg: f quondam) Johannis die Moelner de Loen 

promisit Willelmo de Volkel XXX Hollant gulden seu valorem ad (dg: 

nativitatis) #assumptionem# Marie proxime futuram persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 246v 08 do 01-07-1389. 

Johannes Reijmbrant en Nijcholaus Reijmbrant beloofden aan Andreas Mol 150 
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Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te 

betalen. 

 

Johannes Reijmbrant et Nijcholaus Reijmbrant promiserunt Andree Mol 

centum et quinquaginta Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et W datum supra. 

 

BP 1178 f 246v 09 do 01-07-1389. 

Henricus zv Marcelius gnd Zeel Lijsbetten soen verkocht aan Wessellinus gnd 

Wesselen van der Hagen, tbv hem en zijn vrouw Hilla, een lijfpacht van 1 

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

(1) 1 morgen land, in Berghem, achter de plaats gnd Duer, tussen Gerardus 

die Smit enerzijds en Johannes van den Kerchove anderzijds, (2) een huis en 

tuin, naast de kerk van Berghem, tussen Hubertus van Moenle enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, (3) 1 lopen land in Berghem, in 3 plaatsen. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Henricus filius Marcelii dicti Zeel Lijsbetten soen legitime vendidit 

Wessellino dicto Wesselen van der Hagen ad opus sui et ad opus Hille eius 

uxoris vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

anno quolibet ad vitam dictorum Wessellini et Hille purificationis et in 

Busco tradendam ex uno iugero terre sito in parochia de Berchen retro 

locum dictum Duer inter hereditatem Gerardi die Smit ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Kerchove ex alio atque ex domo et orto 

#dicti venditoris# sitis iuxta ecclesiam de Berchen inter hereditatem 

Huberti de Moenle ex uno et inter communem plateam ex alio (dg: .) #+ 

{hier BP 1178 f 246v 10 invoegen}# promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere et alter 

diutius vivens integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 246v 10 do 01-07-1389. 

{Invoegen in BP 1178 f 246v 09.} 

+ et ex lopinata terre dicti venditoris sita in dicta parochia in tribus 

locis. 

 

BP 1178 f 246v 11 do 01-07-1389. 

Godefridus nzvw hr Johannes zvw hr Godefridus van Os ridder investiet van 

de kerk van Broes verwekt bij Agnes dvw Lambertus van den Dorpe machtigde 

hr Egidius zvw voornoemde hr Godefridus van Os zijn deel te manen in een 

b-erfcijns van 50 oude schilden, welke cijns wijlen voornoemde hr Johannes 

beloofd had aan Rodolphus Scillinc baardscheerder, tbv nkv voornoemde hr 

Johannes verwekt bij Agnes dvw Lambertus van den Dorpe, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde hr Johannes. 

 

Godefridus (dg: et Marcelius) pueri naturales quondam domini Johannis 

filii quondam domini Godefridi de Os militis investiti olim ecclesie de 

Broes #ab eodem domino Johanne et Agnete filia quondam Lamberti van den 

Dorpe pariter geniti# dedit potestatem domino Egidio filio dicti quondam 

domini Godefridi de Os monendi etc totam partem eis competentem in 

hereditario censu quinquaginta aureorum denariorum antiquorum communiter 

scilde vocatorum quem censum dictus quondam dominus Johannes promisit 

Rodolpho Scillinc barbitonsori ad opus puerorum naturalium dicti domini 

Johannis ab eodem domino Johanne et Agnete filia quondam Lamberti van den 

(dg: Perre) Dorpe pariter genitorum et generandorum (dg: q) se daturum et 

soluturum dictis pueris suis naturalibus hereditarie purificationis ex 

omnibus et singulis (dg: sin) bonis eiusdem domini Johannis tam mobilibus 

quam immobilibus hereditgariis atque paratis habitis et habendis prout in 

litteris usque ad revocacionem. 
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BP 1178 f 246v 12 do 01-07-1389. 

Gertrudis wv Walterus van den Loe en haar kinderen Walterus en Petrus 

droegen over aan de broers Godescalcus en Walterus, kv Willelmus van den 

Stake, (1) 10 eiken, in Esch, op hun erfgoed gnd het Goed daar Ouver, (2) 

17 eiken, in Esch, op hun erfgoed ter plaatse gnd in den Ouver Onc, te 

zagen uiterlijk met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390). De brief 

overhandigen aan voornoemde Godescalcus. 

 

Solvit debent XII denarios. 

Gertrudis relicta quondam Walteri van den Loe cum tutore Walterus et 

Petrus eius liberi (dg: XXVII) #X# arbores quercinas consistentes in 

parochia de Essche supra hereditatem (dg: dicta) ipsorum dictam tGoet 

dair Ouver atque XVII arbores quercinas stantes in dicta parochia #supra 

hereditatem ipsorum sitam# in loco (dg: dicto) dicto in den Ouver Onc 

supportaverunt (dg: Godescalco) Godescalco (dg: filio Willelmi) et 

Waltero fratribus liberis Willelmi van den Stake promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem deponere tali condicione quod dicti Godescalcus 

et Walterus dictas arbores secabunt infra hinc et festum penthecostes 

proxime futurum. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Godescalco. 

 

BP 1178 f 246v 13 do 01-07-1389. 

Petrus gnd Engbrechts soen van Alem beloofde aan Pijramus Pangelart 8¼ 

Gelderse gulden, 15 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Petrus dictus Engbrects soen de Alem promisit Pijramo Pangelart octo 

Ghelres gulden (dg: minus) #et# unam quartam partem unius Ghelres gulden 

seu pro quolibet gulden XV Vleemssche placken ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 246v 14 do 01-07-1389. 

Agnes dvw Ambrosius gnd Broes Heijlen soen, Aleijdis wv Ambrosius gnd Broes 

Guedelen soen en Ambrosius zv voornoemde Aleijdis maakten een erfdeling van 

een hofstad in Geffen, tussen wijlen Franco Spiltaf enerzijds en kvw 

Johannes Reijmbouts soen anderzijds. 

Voornoemde Agnes kreeg de oostelijke helft van voornoemde hofstad. 

 

Agnes filia quondam Ambrosii dicti Broes Heijlen soen cum tutore Aleijdis 

relicta quondam Ambrosii dicti Broes (dg: Gude) Guedelen soen cum tutore 

et Ambrosius filius dicte Aleijdis palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quodam domistadio sito in parochia de 

Gheffen inter hereditatem quondam Franconis !Spiltaf !ex alio et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis Reijmbouts soen ex alio ut 

dicebant mediante qua divisione una medietas dicti domistadii que sita 

est versus oriens dicte Agneti cessit in partem ut alii recognoverunt 

promittentes cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 246v 15 do 01-07-1389. 

Voornoemde Aleijdis en haar zoon Ambrosius kregen de westelijke helft van 

voornoemde hofstad. 

 

Et mediante qua divisione medietas dicti domistadii que sita est versus 

occidens dictis Aleijdi et Ambrosio eius filio cessit in partem ut altera 

recognovit promittens cum tutore ratam servare tali condicione quod dicta 

Aleijdis dictam medietatem ad suam vitam possidebit post eius decessum ad 

dictum Ambrosium eius filium hereditarie devolvendam. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 246v 16 do 01-07-1389. 

Jacobus Vos van Berze verklaarde dat Hilla wv Nijcholaus Post en haar zoon 

Franco alle achterstallige termijnen hebben betaald, die hem en zijn vrouw 

Heijlwigis ontbraken van een lijfrente van 19 pond, die wijlen voornoemde 
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Nijcholaus betaalde aan Heijlwigis ev voornoemde Jacobus Vos, en die nu 

voornoemde Hilla en Franco moeten betalen. 

 

Solvit. 

Jacobus Vos de Berze palam recognovit sibi fore satisfactum per Hillam 

relictam quondam Nijcholai Post et Franconem eius filium ab omnibus 

arrestadiis sibi #et Heijlwigi# #{in margine sinistra:} sue uxori# 

deficientibus #usque in diem presentem# occacione vitalis! XIX librarum 

quam dictus quondam (dg: F) Nijcholaus (dg: He et dicta H) Heijlwigi 

uxori dicti Jacobi Vos solvere consuevit et quam dicti Hilla et Franco 

nunc dicte Heijwigi solvere tenentur salva dicte Heijlwigi sua pensione 

predicta. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 E 12 f. 247. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 01-07-1389. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 02-07-1389. 

 anno LXXX nono mensis julii die secunda: vrijdag 02-07-1389. 

 

BP 1178 f 247r 01 do 01-07-1389. 

Petrus die Vrieze en Johannes van Os gnd Swartkens soen beloofden aan 

Margareta van Roesel 2 stukken dijk te onderhouden, (1) ter plaatse gnd 

Scumeneerde, (2) ter plaatse gnd Diependijk, behorend aan voornoemde 

Margareta en aan erfg van voornoemde Margareta, in Empel, tussen nu en het 

octaaf van Sint-Martinus aanstaande (do 18-11-1389). 

 

Petrus die Vrieze et Johannes de Os dictus Swartkens soen promiserunt 

indivisi super omnia (dg: q) Margarete de Roesel quod ipsi duas pecias 

(dg: terre ad dictam Margare) aggeris quarum una in loco dicto 

Scumeneerde et altera in loco dicto Dijependike site sunt #spectantes# ad 

dictam Margaretam et ad heredes dicte Margarete sitas in jurisdictione de 

Empel ut dicebant in bona disposicione et laudabili disposicione tenebunt 

et observabunt ante die scouwe (dg: sc) infra hinc et octavas Martini 

proxime futuras sic quod dicte Margarete et supra hereditates dicte 

Margarete dampna exinde non eveniant. Testes Heijme et W datum quinta 

post Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 247r 02 do 01-07-1389. 

Constantinus gnd Costken en zijn broer Johannes, kvw Rutgherus gnd Voet, 

verkochten aan Henricus zv Johannes van den Hoevel een stuk land, gnd 

Cosbrake, in Schijndel, ter plaatse gnd aan dat Wijbos, tussen Paulus gnd 

Claes Suagher enerzijds en kinderen gnd Jonghe Lemkens Kijnderen 

anderzijds, belast met 2 oude groot grondcijns. 

 

Constantinus dictus Costken et Johannes eius frater liberi quondam 

Rutgheri dicti Voet peciam terre #dictam Cosbrake# sitam in parochia de 

Scijnle ad locum dictum aen dat Wibossche inter hereditatem (dg: Nijch P 

Nijcholai dicti) Pauli dicti Claes Suagher ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum Jonghe Lemkens Kijnderen ex alio ut dicebant 

vendiderunt Henrico filio Johannis van den Hoevel promittentes warandiam 

et obligationem deponere exceptis duobus grossis #antiquis# domino fundi 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 247r 03 do 01-07-1389. 

Johannes Zonman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Zonman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 247r 04 do 01-07-1389. 

Walterus zvw Jacobus Tijt verkocht aan Amelius zvw Johannes gnd Balen soen 

een stuk land in Rosmalen, ter plaatse Hees, tussen wijlen Johannes Meelman 

enerzijds en Henricus Maechelini anderzijds, strekkend met een eind aan het 
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voorste kamp van voornoemde Walterus en met het andere eind aan de gemene 

weg die door de plaats gnd Wilshuizen gaat. 

 

Walterus filius quondam Jacobi Tijt peciam terre sitam in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem (dg: Jo) quondam Johannis 

Meelman ex uno et inter hereditatem Henrici Maechelini ex alio tendentem 

cum uno fine ad anteriorem campum dicti Walteri et cum reliquo fine ad 

communem plateam (dg: tendentem) que tendit per (dg: dictum) locum 

Wilshusen vocatum ut dicebat (dg: locavit dedit ad hereditariam 

paccionem) #hereditarie vendidit# Amelio (dg: dicto Ba) filio #quondam# 

Johannis dicti Balen soen ab eodem hereditarie possidendam (dg: pro 

hereditaria paccione) promittens warandiam et aliam obligationem salva 

sibi paccione sequente. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 247r 05 do 01-07-1389. 

De koper beloofde aan voornoemde Walterus een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (do 02-02-1391), gaande uit voornoemd stuk land. 

 

Dictus emptor promisit (dg: dicto) se daturum et soluturum dicto Waltero 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis (dg: et in Busco) et primo termino ultra annum et in Busco 

tradendam ex dicta pecia terre. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 247r 06 do 01-07-1389. 
Vergelijk: BHIC 1232 ILVrBr 1389-07-01 170 retroacte, regest 182 {BHIC 2092 Berne 1389-07-01 

reg 445 scan bij ILVrBr}. 

De koper beloofde aan voornoemde Walterus een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Petrus-Stoel in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar (wo 22-02-1391), gaande uit voornoemd stuk land. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Waltero hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco hereditarie Petri ad 

cathedram et primo termino ultra annum et in Busco tradendam ex dicta 

pecia terre. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 247r 07 do 01-07-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Walterus 25 Brabantse dobbel of de 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Waltero XXV Brabant dobbel seu valorem ad 

festum penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 247r 08 do 01-07-1389. 

Andreas Meussen soen beloofde aan Johannes van den Hout 6 gulden of de 

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

 

Andreas Meussen soen promisit Johanni van den Hout sex (dg: Holl) gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 247r 09 vr 02-07-1389. 

Jkvr Johanna dvw Willelmus Francke wv Willelmus van Gielbeke, Philippus gnd 

Hinckart en zijn vrouw jkvr Katherina, dv voornoemde jkvr Johanna en wijlen 

Willelmus van Gielbeke, verkochten aan Johannes van Bladel bakker een 

n-erfcijns van 26 oude Franse schilden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 2 kampen, 20 morgen groot, in Meerwijk, ter plaatse gnd 

Veren Uden Weide, naast een gemene weg aldaar, tussen de plaats gnd 

Hengemenge enerzijds en kv Johannes Godekens soen anderzijds. 

 

Domicella Johanna filia (dg: filius) quondam Willelmi Francke relicta 

quondam Willelmi de Gielbeke Philippus dictus Hinckart maritus legitimus 
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ut asserebat domicelle Katherine sue uxoris filie dictorum domicelle 

Johanne et quondam Willelmi de Gielbeke et dicta (dg: K) domicella 

Katherina cum eodem tamquam cum tutore etc hereditarie vendiderunt 

Johanni de Bladel pistori hereditarium censum XXVI aude scilde Francie 

seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: do) duobus 

campis XX iugera terre continentibus ad se spectantibus sitis in 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto Veren Uden Weijde (dg: inter 

hereditatem) iuxta communem plateam ibidem inter locum dictum Hengemenge 

ex uno et inter hereditatem liberorum Johannis Godekens #soen ex alio# 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Aa et Berkel datum 

sexta post (dg: Pau) Pe Pauli. 

 

BP 1178 f 247r 10 vr 02-07-1389. 

En ze kunnen terugkopen binnen 8 dagen rond Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-

1390), of binnen 8 dagen rond Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1391), met 

312 oude Franse schilden of de waarde, en eventuele achterstallige 

termijnen. Opgesteld in Den Bosch, in het huis van wijlen Willelmus 

Vrancken, in aanwezigheid van Gerardus van Berkel, Johannes Cnope en 

Johannes uten Broec. 

 

Et poterint redimere in festo nativitatis Johannis proxime futuro vel 

infra octo dies precedentes vel octo dies sequentes cum CCC et XII (dg: 

Fra) aude scilde Francie seu valorem et arrestadiis si que defecerint 

protunc seu a festo nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum seu 

infra octo dies precedentes vel infra octo dies sequentes cum CCC et XII 

aude scilde Francie seu valorem et cum arrestadiis si que protunc 

deficient ut in forma acta in (dg: do) Busco in domo (dg: habita) quondam 

Willelmi Vrancken presentibus Gerardo de Berkel Johanne Cnope Johanne 

uten Broec datum anno LXXX nono mensis julii die secunda hora prime. 

 

BP 1178 f 247r 11 vr 02-07-1389. 

Elizabeth wv Ghibo gnd Bijnhuus, haar dochter Katherina en Johannes die 

Cromme beloofden aan Reijnerus Tacke 11 Gelderse gulden of de waarde met 

Vastenavond aanstaande (di 15-02-1390) te betalen. 

 

Elizabeth (dg: fi) relicta quondam Ghibonis dicti Bijnhuus Katherina eius 

filia et Johannes die Cromme promiserunt Reijnero Tacke XI Ghelres gulden 

seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes W et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 247r 12 vr 02-07-1389. 

Johannes Bathenborch en Rodolphus zv Johannes Gerijs beloofden aan Jacobus 

zv Ghibo Kesselman 187 Hollandse gulden45 of de waarde met Kerstmis 

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

 

Johannes Bathenborch et Rodolphus filius Johannis Gerijs promiserunt 

Jacobo filio Ghibonis Kesselman centum et octoginta septem Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 247r 13 vr 02-07-1389. 

Rodolphus beloofde Johannes Bathenborch schadeloos te houden. 

 

[Solvit] (dg: VII solidos) #IIII solidos#. 

Rodolphus promisit Johannem Bathenborch indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

                         
45 Zie → VB 1799 f 099r 04, ma 19-04-1395, Jacob Kesselman was gericht aen 

alle goide Jans Bathenborchs met scepenen scoude brieven. 
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BP 1178 f 247r 14 vr 02-07-1389. 

Yudocus gnd Bruijstens droeg over aan zijn zuster Luijta een b-erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, die zijn voornoemde zuster Luijta hem 

verschuldigd is, gaande uit erfgoederen van voornoemde Luijta, in 

Nistelrode. 

 

Yudocus dictus Bruijstens hereditariam paccionem (dg: u) dimidii modii 

siliginis mensure de Busco quam Luijta eius soror sibi solvere tenetur 

hereditarie ex hereditatibus dicte Luijte sitis in parochia de Nijsterle 

ut dicebat supportavit dicte Luijte sue sorori promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 247r 15 vr 02-07-1389. 

Henricus Loijen zvw Arnoldus Loijen beloofde aan Henricus Matheus 76 

Hollandse gulden of de waarde en 12 Vlaamse plakken met Kerstmis aanstaande 

(za 25-12-1389) te betalen. 

 

Henricus Loijen filius quondam (dg: Henrici) Arnoldi Loijen promisit 

Henrico Matheus septuaginta sex Hollant gulden seu valorem #et XII 

Vleemssche placken# ad (dg: Martin) nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 247r 16 vr 02-07-1389. 

Johannes van der Molen zv Arnoldus beloofde aan voornoemde Henricus Matheus 

76 Hollandse gulden of de waarde en 12 Vlaamse plakken met Kerstmis 

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

 

Johannes van der Molen filius Arnoldi promisit dicto Henrico Matheus 

tantum eodem termino persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 247r 17 vr 02-07-1389. 

Johannes Moelner zvw Godefridus Moelner beloofde aan voornoemde Henricus 

Matheus 76 Hollandse gulden of de waarde en 12 Vlaamse plakken met Kerstmis 

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

 

Johannes Moelner filius quondam (dg: quondam) Godefridi Moelner promisit 

dicto Henrico Matheus tantum eodem termino persolvendum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 247r 18 vr 02-07-1389. 

Petrus gnd Vuchts beloofde aan voornoemde Henricus Matheus 76 Hollandse 

gulden of de waarde en 12 Vlaamse plakken met Kerstmis aanstaande (za 25-

12-1389) te betalen. 

 

Petrus dictus Vuchts promisit dicto Henrico Matheus tantum eodem termino 

persolvendum. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 E 13 f. 247v. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 02-07-1389. 

 anno LXXX nono mensis julii die secunda: vrijdag 02-07-1389. 

 Sabbato post octavas Petri et Pauli: zaterdag 10-07-1389. 

 

BP 1178 f 247v 01 vr 02-07-1389. 

Johannes Keelbreker verkocht aan Egidius die Voeghel zv Egidius gnd Voeghel 

een huis, erf en tuin, in Berlicum, tussen Godefridus Robben soen enerzijds 

en een gemene weg anderzijds. 

 

Johannes Keelbreker domum et aream et ortum sitos in parochia de Berlikem 

inter hereditatem Godefridi Robben soen ex uno et inter communem plateam 

ex alio ut dicebat vendidit Egidio (dg: filio) die Voeghel filio Egidii 

dicti Voeghel supportavit cum omnibus litteris et jure promittens ratam 
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servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes W et Dordrecht 

datum sexta post Pe Pau. 

 

BP 1178 f 247v 02 vr 02-07-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes Keelbreker een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een 

jaar (zo 25-12-1390), gaande uit voornoemd huis, erf en tuin. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Johanni Keelbreker 

hereditarium censum XL solidorum monete hereditarie nativitatis Domini et 

primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum ex domo et 

area et orto predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 247v 03 vr 02-07-1389. 

(dg: Gertrudis). 

 

BP 1178 f 247v 04 vr 02-07-1389. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 180 (131), 02-07-1389; monete pro tempore solucionis huiusmodi 

census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Elizabeth Blockeels wv Gerardus gnd Barbier wollenklerenwever en haar zoon 

Johannes verkochten aan Henricus Becker zvw Johannes Becker een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf 

van voornoemde wijlen Gerardus, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen 

erfgoed van Wijnricus Roempot enerzijds en de gemene weg anderzijds, reeds 

belast met 4 pond en 15 schelling voornoemd geld. 

 

Elizabeth Blockeels relicta quondam Gerardi dicti Barbier textoris 

laneorum cum tutore et Johannes eius filius hereditarie vendiderunt 

Henrico Becker filio quondam Johannis Becker hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie (dg: mediatim) Domini ex domo et 

area dicti quondam Gerardi #sita in Busco in vico ecclesie# inter 

hereditatem Wijnrici Roempot et communem plateam ex (dg: plateam) alio ut 

dicebant promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis IIII libris et XV solidis #dicte 

monete# exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 247v 05 vr 02-07-1389. 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkini verkocht aan Henricus Weijgherganc een 

kamp46, 27 morgen 4 hont 20 roeden groot, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Middelrode, tussen Arnoldus van Beke enerzijds en de gemeint van Berlicum 

en Rosmalen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met 

het andere eind aan een erfgoed gnd Bittersstege, aan voornoemde Gerardus 

behorend, belast met een b-erfcijns van 12 pond geld aan de stad Den Bosch, 

te weten van een b-erfcijns van 70 pond voormoemd geld, die voornoemde 

wijlen Willelmus Eelkini betaalde aan de stad Den Bosch, uit voornoemd kamp 

en uit zijn andere erfgoederen. Zou voornoemd kamp uitgewonnen worden, dan 

zullen de koper en zijn goederen ontlast zijn van de betaling van 

voornoemde cijns van 12 pond. Gerardus Vrieze ev Goderadis en Johannes van 

den Hout ev Eufemia, dvw Gerardus Eelkini, deden afstand. De koper zal het 

kamp omwallen, waar dit grenst aan erfgoed van Arnoldus van Beke aldaar, 

zoals voornoemde Willelmus Eelkini dit placht te doen. De verkoper zal een 

helft omwallen en de koper de andere helft waar dit kamp grenst aan 

voornoemd erfgoed gnd Bitersstege. 

 

Gerardus filius naturalis quondam Willelmi Eelkini quendam campum (dg: X) 

viginti septem iugera quatuor hont et XX virgatas continentem situm in 

parochia de Berlikem (dg: inter) in loco dicto Middelrode inter 

hereditatem Arnoldi de Beke ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem de Berlikem et de Roesmalen ex alio tendentem cum uno (dg: 

                         
46 Zie → BP 1178 f 149v 07 do 21-04-1390, verkoop van ¼ deel van dit kamp. 
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ad c) fine ad (dg: communitatem) communem plateam et cum reliquo fine ad 

(dg: cu) hereditatem dictam Bittersstege ad dictum Gerardum spectantem 

(dg: ex alio) ut dicebat vendidit Henrico Weijgherganc promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto hereditario 

censu XII librarum monete oppido de Busco exinde solvendo scilicet de 

hereditario censu septuaginta librarum dicte monete quem dictus quondam 

Willelmus Eelkini dicto oppido de Busco ex dicto campo et aliis suis 

hereditatibus annuatim solvere consuevit et tenebatur ut dicebat quem 

censum XII librarum dictus Henricus emptor nunc deinceps dicto opido 

annuatim #et perpetue# solvet et solvere tenebitur sic quod dicto 

venditori et supra alias hereditates dicti quondam Willelmi Eelkini 

occacione dicti hereditarii census XII (dg: solidorum) librarum dampna 

non eveniant quovis modo in futurum ut dictus emptor recognovit et super 

omnia promisit hoc tamen addito si dictus campus evincetur dicto emptori 

imposterum via (dg: v) juris #evincetur# quod extunc dictus emptor #et 

eius bona# a solucione dicti census XII librarum et a #dicta# promissione 

(dg: per facto) per dictum emptorem de #solucione# dictum censum XII 

librarum (dg: solvendum) ut premittitur erunt extunc deinceps perpetue 

quiti (dg: -us) et absoluti. Quo facto (dg: Johannes van den Hout) 

Gerardus Vrieze maritus et tutor legitimus Goderadis sue uxoris et 

Johannes van den Hout maritus et tutor legitimus Eufemie sue uxoris 

filiarum quondam Gerardi Eelkini super dicto campo et jure eis (dg: in) 

et suis liberis et (dg: scc) #suis# heredibus in dicto campo competente 

et competituro quovis modo in futuro ad opus dicti emptoris 

renunciaverunt promittentes ratam servare et (dg: q) obligationem et 

impeticionem ex eorum et suorum liberorum et heredum in dicto campo 

evenientem seu eventuram deponere hoc addito quod dictus emptor (dg: ce) 

circumvallabit dictum campum inter dictum campum et (dg:hs) inter 

hereditatem Arnoldi de Beke ibidem prout #dictus# Willelmus (dg: de) 

Eelkini hoc facere consuevit et tenebatur et prout in litteris super hoc 

confectis continetur #?ut ?dicebat# (dg: q) hoc eciam addito quod dictus 

venditor unam medietatem et dictus eptor reliquam medietatem 

circumvallabunt #perpetue# inter dictum campum et inter dictam 

hereditatem Bitersstege vocatam ut ipsi (dg: r) mutuo recognoverunt et 

promiserunt. Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 247v 06 vr 02-07-1389. 

De gezusters Agnes, Hadewigis, Katherina, Otta en Ermgardis, dvw Henricus 

van den Mortel, verkochten aan Walterus van Griensvenne zv Johannes van 

Aerle een n-erfcijns van 10 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

alle erfgoederen van voornoemde zusters, onder de vrijdom van Den Bosch, 

ter plaatse gnd Griensven, reeds belast met lasten. 

 

Agnes Hadewigis Katherina et Otta et Ermgardis sorores filie quondam 

Henrici van den (dg: .) Mortel cum tutore hereditarie vendiderunt Waltero 

(dg: de Griensv filio) de Griensvenne filio (dg: quond) Johannis de Aerle 

hereditarium censum X librarum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex omnibus hereditatibus dictarum sororum (dg: sitarum in) sitis 

infra libertatem de Busco in loco dicto Griensvenne (dg: pro) ut dicebant 

promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: ob) oneribus exinde de jure solvendis et faciendis et sufficientem 

facere. Testes Aa et W datum sexta post Pe Pau. 

 

BP 1178 f 247v 07 vr 02-07-1389. 

Gerardus Roelen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Roelen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 247v 08 vr 02-07-1389. 

En ze kunnen terugkopen met 104 Hollandse gulden of de waarde en met de 

cijns van het jaar van wederkoop, gedurende een jaar, ingaande heden. 
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Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Gerardus Roelen soen, Boudewinus 

Watermael, Everardus van Onstaden en Coel Keelbreker. 

 

A. 

Et poterint redimere cum centum et quatuor Hollant gulden seu valorem et 

cum pleno censu anni redempcionis (dg: ut in forma) per spacium unius 

anni datam presentium sine medio sequentis ut in forma acta in camera 

presentibus Gerardo Roelen soen Boudewino Watermael Everardo de Onstaden 

Coel Keelbreker datum anno LXXX nono mensis julii die secunda (dg: p) 

hora none. 

 

BP 1178 f 247v 09 za 10-07-1389. 

Johannes zvw Johannes gnd Femijen soen verkocht aan Herbertus zv Rodolphus 

Hals (1) 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen 

Johannes van Swalmen enerzijds en Aleijdis Goetkijns anderzijds, (2) 1 

morgen land, boven, voor de plaats gnd die Vrede, naast de waterlaat gnd 

weteringen, beiderzijds tussen Aleijdis Goetkijns, met een eind strekkend 

aan voornoemde waterlaat, belast met zegedijken en waterlaten. De koper zal 

uit voornoemde 2 morgen land, voor voornoemde verkoper, aan Johannes van de 

Dijk jaarlijks 2 cijnshoederen en 5 schelling betalen, licht geld waarvoor 

in Den Bosch brood en bier worden gekocht, welke hoenderen en 5 schelling 

van voornoemd licht geld voornoemde verkoper moet betalen aan voornoemde 

Johannes van de Dijk, gaande uit zijn andere erfgoederen. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Femijen soen unum iuger terre 

situm in parochia de Roesmalen in loco dicto (dg: Roes) die Vrede inter 

hereditatem Johannis de Swalmen ex uno et inter hereditatem Aleijdis 

Goetkijns ex alio atque unum iuger (dg: s) terre situm superius ante 

locum dictum die Vrede (dg: iux) ultra aqueductum dictum weteringen inter 

hereditatem Aleijdis Goetkijns ex utroque latere coadiacentem tendens cum 

uno fine ad dictum aqueductum (dg: prout) in ea quantitate qua ibidem 

sita sunt vendidit !dicto (dg: Johanni de Swalme) #Herberto filio 

Rodolphi Hals# promittens warandiam et obligationem deponere (dg: #hoc 

addito q# exceptis duobus pullis et quinque solidis monete pro qua panis 

et cervisia) #exceptis zeghediken (dg: aqueductibus) aqueductibus ad hoc 

de jure# hoc addito quod dictus emptor solvet #Johanni de Aggere# pro 

dicto venditore ex dictis duobus iugeribus terre (dg: duos) anno quolibet 

duos pullos censuales et quinque solidos levis monete pro qua panis et 

cervisia communiter ementur pro tempore solucionis in Busco quos duos 

pullos et quinque solidos dicte levis monete dictus venditor dicto 

Johanni de Aggere solvere tenetur annuatim ex aliis hereditatibus suis. 

Testes (dg: datum supra) Rover et Dordrecht datum sabbato post octavas Pe 

Pauli. 

 

BP 1178 f 247v 10 za 10-07-1389. 

Godescalcus zv Andreas van Berlikem {verder staat er niets; 

waarschijnlijk:} verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godescalcus filius Andree de Berlikem!. Testes datum supra. 

#Herberto filio Rodolphi Hals#. 

 

BP 1178 f 247v 11 za 10-07-1389. 

De ander beloofde voornoemde hoenderen en 5 schelling te betalen aan 

Herbertus zv Rodolphus Hals op verband van voornoemde 2 morgen. 

 

Alter repromisit solvere dictos pullos et quinque !(dg: .) sub (dg: pena) 

obligatione dictorum (dg: III) duorum jugerum. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 E 14 f. 248. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 02-07-1389. 

 Sabbato post Petri et Pauli: zaterdag 03-07-1389. 
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 Secuna post Petri et Pauli: maandag 05-07-1389. 

 

BP 1178 f 248r 01 vr 02-07-1389. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde47 aan Ghibo Kesselman48 44 

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

betalen. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale promisit Ghiboni (dg: 

Kessell) Kesselman XLIIII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus et Dordrecht datum 

sexta post Pe Pau. 

 

BP 1178 f 248r 02 vr 02-07-1389. 

Gerardus van Brede verkocht aan Henricus Zeelmaker zvw Henricus Zeelmaker 

een huis49 en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de Vismarkt naar 

de tuin van de Minderbroeders, tussen erfgoed van Henricus Kalfsvel de 

oudere enerzijds en erfgoed van Henricus Kalfvel de jongere anderzijds, met 

de helft, aan voornoemd huis behorend, in een stenen muur die staat tussen 

voornoemd huis en het huis van voornoemde Henricus Kalfsvel de jongere en 

met het recht aan eerstgenoemd huis behorend in voornoemde muur, belast met 

(1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld aan Aleijdis 

wv Adam van Ghestel, (3) een b-erfcijns van 30 schelling voornoemd geld aan 

Heijlwigis wv Wautgherus Pijnappel, (4) een b-erfcijns van 10 schelling 

oude pecunia aan erfg vw Willelmus Francken. 

 

Gerardus de Brede domum et aream sitam in Busco in vico tendente a foro 

piscium versus ortum fratrum minorum inter hereditatem (dg: J) Henrici 

Kalfsvel senioris ex uno et inter hereditatem Henrici Kalf-(dg: s)-vel 

junioris ex alio ut dicebat cum medietate ad dictam domum spectante in 

muro lapideo consistente inter dictam domum et (verbeterd uit: ex) inter 

(dg: here dictam hereditatem) domum dicti Henrici Kalfsvel junioris et 

cum jure spectante ad primodictam domum in dicto muro ut dicebat vendidit 

Henrico Zeelmaker filio quondam Henrici Zeelmaker promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis (dg: exinde solvendo) 

et hereditario censu XL solidorum monete Aleijdi relicte quondam Ade de 

Ghestel (dg: exinde so) et hereditario censu XXX solidorum dicte monete 

Heijlwigi relicte quondam Wautgheri Pijnappel et (verbeterd uit: ex) 

hereditario censu X solidorum antique pecunie heredibus quondam Willelmi 

Francken exinde solvendis. Testes Gerardus et W datum supra. 

 

BP 1178 f 248r 03 vr 02-07-1389. 

Matheus zv Gerardus van Brede verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Matheus filius Gerardi de Brede prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 248r 04 za 03-07-1389. 

Matheus zv Gerardus van Brede verklaarde ontvangen te hebben van zijn 

vader, voornoemde Gerardus, 60 Hollandse gulden in de plaats van erfgoed en 

hij beloofde aan zijn voornoemde vader Gerardus, tbv de andere erfgenamen 

van voornoemde Gerardus, tzt 60 Hollandse gulden of ander paijment van 

dezelfde waarde in de boedel in te brengen, alvorens mee te kunen delen in 

                         
47 Zie → BP 1178 f 378r 06 za 11-06-1390, een latere schuldbekentenis van 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale aan Ghibo Kesselman. 
48 → VB 1799 f 055v 05, ma 06-02-1391; VB 1799 f 056r 14, ma 06-03-1391; VB 

1799 f 057v 06, ma 03-04-1391: Ghijb Kesselman die aude die Snider was 

gericht … aen alle goide Goeswijns Herincs soen wilner Jans Calen met 

scepenen scoud brieven. 
49 Zie → BP 1178 f 250r 04 do 08-07-1389, verkoop van een erfcijns uit dit 

huis en erf. 
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de goederen die voornoemde Gerardus en zijn vrouw Heijlzoeta, ouders van 

voornoemde Matheus, zullen nalaten. 

 

Matheus filius Gerardi de (dg: Be) Brede palam recognovit se recepisse a 

dicto Gerardo suo patre LX Hollant gulden tamquam hereditates et loco 

hereditatis et promisit super omnia habita et habenda dicto Gerardo suo 

patri ad opus aliorum heredum dicti (dg: su) Gerardi quod si ipse Matheus 

imposterum ad divisionem fiendam et faciendam de bonis que dictus (dg: M) 

Gerardus et (dg: Heijlw) Heijlzoeta eius uxor parentes dicti Mathei in 

sua morte post se relinquent venire voluerit et ea condividere extunc 

idem Matheus ad huiusmodi divisionem importabit LX Hollant gulden seu 

aliud pagamentum eiusdem valoris. Testes Dordrecht et Aggere datum 

sabbato post Pe Pau. 

 

BP 1178 f 248r 05 ±ma 05-07-1389. 

Gerardus gnd Loij Willems soen visser verkocht aan Willelmus van der Aa zvw 

Gerardus gnd des Persoens soen een huis en erf, 22 voet breed, in Den 

Bosch, over de Visbrug, aan hem verkocht50 door de broers Henricus en 

broeder Willelmus, kvw Henricus gnd Meester, belast met 11 pond 10 

schelling geld b-erfcijns. Verkoper en zijn vrouw Beatrix van den Putte 

beloofden een b-erfcijns van 3 rooskens mottoen, een b-erfcijns van 40 

schelling en een b-erfpacht van 1 mud rogge, eerder door Johannes gnd 

Meester uit zijn goederen verkocht, te zullen betalen, zolang voornoemde 

Beatrix leeft. 

 

Gerardus dictus Loij Willems soen piscator domum et aream viginti duas 

pedatas in latitudine continentem sitam in Busco ultra pontem piscium 

venditam sibi ab Henrico et fratre Willelmo (dg: fratre liberis quondam) 

fratribus liberis quondam Henrici dicti Meester prout in litteris 

vendidit Willelmo van der Aa filio quondam Gerardi dicti des Persoens 

soen supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem ex (dg: parte sui) #exceptis XI 

libris et X solidis monete hereditarii census exinde solvendis# deponere 

promiserunt insuper dictus venditor et cum eo (dg: Metta) #Beatrix# van 

den Putte eius uxor cum odem tamquam cum tutore (dg: q) indivisi super 

habita et habenda quod ipsi hereditarium censum trium roeskens mottoen et 

hereditarium XL solidorum et hereditariam paccionem unius modii siliginis 

prius venditas per Johannem dictum Meester ex bonis suis ut dicebat ad 

vitam dicte #Beatricis# sic dabunt et exsolvent annuatim !sic quod dicto 

emptori et supra dictam domum et aream dampna exinde non eveniant quamdiu 

dicta Batha vixerit in humanis. 

 

BP 1178 f 248r 06 ma 05-07-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 125 Hollandse gulden51 of 

de waarde met Vastenavond aanstaande (di 15-02-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori centum et (dg: XXIX) #XXV# Hollant 

gulden seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra Gerardus et Willelmus datum secunda post Petri et Petri. 

 

BP 1178 f 248r 07 ma 05-07-1389. 

Johannes Loij verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Loij prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 248r 08 ma 05-07-1389. 

Voornoemde Willelmus van der Aa verkocht aan Martinus Monics een n-erfcijns 

                         
50 Zie ← BP 1176 f 306bisv 03 wo 20-05-1383, verkoop van dit huis. 
51 Zie → BP 1178 f 307r 09 do 05-08-1389, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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van 6 oude Franse schilden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit voornoemd huis en uit een hoeve 

gnd dat Woest Goed van verkoper, in Gemonde, reeds belast met lasten. 

 

Dictus Willelmus van der Aa hereditarie vendidit Martino Monics 

hereditarium censum sex aude scilde Francie seu valorem solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex dicta domo et atque 

(dg: quod di) ex quodam manso dicto dat Wuest Goit (dg: sito in) dicti 

venditoris sito in parochia de Ghemonden et ex attinentiis dicti mansi 

singulis et universis quocumque sitis promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis oneribus ex premissis 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 248r 09 za 03-07-1389. 

Hr Rudolphus Vos kanunnik van de kerk van Sint-Bartholomeus in Luik en zijn 

broer Johannes, kvw Gerardus gnd Vosse, verpachtten te pachters recht, dwz 

te laetsrecht ende te halven, aan Henricus zvw Lambertus gnd Naets soen een 

hoeve, gnd te Wegesceijde, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, voor een 

periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390). 

Henricus neemt de lasten voor zijn rekening. Henricus zal elk jaar voor de 

broers 1 roede moer uitgraven en drogen, door de broers aan te wijzen, en 

de turven naar Den Bosch vervoeren. Henricus zal elk jaar van de eerste 3 

jaar op de gebouwen 5 vimmen stro, en in elk van de 2 laatste jaren, 8 

vimmen stro dekken. Henricus zal elk jaar 6 keer, met zijn kar en beesten, 

vervoersdiensten verlenen voor de broers. Henricus zal elk jaar aan de 

broers een zeinde geven met een schaap. Alle beesten en varend goed op de 

hoeve zullen voor de helft van de broers zijn en voor de andere helft van 

Henricus. Geheel de oogst zal voor de helft van de broers zijn en voor de 

andere helft van Henricus. 

 

(dg: Rev) Dominus Rudolphus Vos canonicus ecclesie sancti Bartholomei 

Leodiensis et Johannes eius frater liberi quondam Gerardi dicti Vosse 

mansum #dictum te Wegesceijde# ad se spectantem situm in parochia de 

Bucstel in loco dicto Lijemde cum suis attinentiis prout ad dictos 

fratres dinoscitur pertinere dederunt ad jus coloni quod exponetur 

laetsrecht ende te halven Henrico (dg: dicto Laets soen) filio quondam 

Lamberti dicti Naets soen ab eodem ad spacium quinque annorum post 

penthecostes proxime futurum sine medio sequentium (dg: p) ad jus coloni 

possidendum additis condicionibus sequentibus quod dictus Henricus solvet 

dictis quinque annis durantibus omnia onera ex dicto (dg: -s) manso cum 

suis attinentiis de jure solvenda item quod dictus Henricus effodiet et 

siccabit dictis fratribus quolibet dictorum quinque annorum unam virgatam 

hereditatis dicte moers dicto Henrico a dictis fratribus seu eorum altero 

assignandam et cespites huiusmodi virgate dictus Henricus vehet (dg: de) 

et portabit dictis fratribus in Busco sub (dg: suis) laboribus et 

expensis dicti Henrici item quod dictus Henricus teget supra edificia 

dicti mansi quolibet #anno# dictorum trium primorum annorum quinque vimas 

straminum et (dg: dic) quolibet anno dictorum duorum ultimorum annorum 

octo vimas straminum item quod dictus Henricus serviet quolibet dictorum 

quinque annorum dictis fratribus #sex vicibus# cum suo curru et bestiis 

vehendo sibi et deducendo ea (dg: queq) que voluerint item quod dictus 

Henricus dabit dictis fratribus quolibet dictorum quinque annorum unam 

decentem zeijnde cum uno mutone item quod omnes bestie et bona pecoralia 

que erunt supra dictum mansum cum suis attinentiis dictis (dg: sex) 

quinque annis durantibus erunt mediatim dictorum fratrum et mediatim 

dicti Henrici item quod omnes fructus que provenient de dicto manso cum 

suis attinentiis dictis spacio pendente erunt mediatim dictorum fratrum 

et mediatim dicti Henrici et secundum istas condiciones promiserunt ratam 

servare et alter repromisit supra habita et habenda. Testes W et 

Dordrecht (dg: datum supra) sabbato post Pe Pau. 
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BP 1178 f 248r 10 za 03-07-1389. 

Bruijstinus van Andel Philips soen beloofde aan Johannes van den Hoevel 

Zerijs soen 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-

1390) in Den Bosch te leveren. 

 

Bruijstinus de Andel Philips soen promisit Johanni van den Hoevel Zerijs 

soen duos modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime 

futurum et in Busco (dg: ad domu) tradendos. Testes Dordrecht et Aggere 

datum supra. 

 

BP 1178 f 248r 11 za 03-07-1389. 

Reijnerus zv Johannes Nolleken en Theodericus van Meghen beloofden aan 

Godefridus van Alfen 66½ Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Reijnerus filius Johannis (dg: No) Nolleken et Theodericus de Meghen 

promiserunt Godefrido de Alfen septuaginta sex et dimidium Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 248r 12 za 03-07-1389. 

Voornoemde Reijnerus en Theodericus beloofden aan Henricus van den Arennest 

82½ Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) 

te betalen. 

 

Dicti Reijnerus et Theodericus promiserunt Henrico van den Arennest 

octoginta duos et dimidium Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 248r 13 za 03-07-1389. 

Henricus die Bije zv Johannes die Bije van Zondert en Johannes zv 

Volcquinus Mijs soen van Amersfoert ev Goderadis dv voornoemde Johannes 

Bije verkochten aan Goeswinus van der Dijesen de helft, die aan hen en aan 

Marcelius en Elizabeth, kv voornoemde Johannes Bije, gekomen was na 

overlijden van mr Gerardus van den Steen oom van voornoemde Henricus, 

Goderadis, Marcelius en Elizabeth, in ongeveer 4 morgen land, minus 1 hont, 

van wijlen voornoemde mr Gerardus, in de villa van Dalem nabij Gorichem. 

Voornoemde Martinus en Elizabeth zullen nimmer hierin rechten doen gelden. 

 

Henricus die Bije filius Johannis die Bije de Zondert et Johannes filius 

Volcquini Mijs soen de Amersfoert maritus et tutor Goderadis sue uxoris 

filie dicti (dg: quo) Johannis Bije (dg: totam partem et omne jus eis) 

#medietatem eis# Marcelio et Elizabeth liberis dicti Johannis Bije de 

morte quondam magistri Gerardi (dg: de) van den Steen avunculi olim 

dictorum Henrici Goderadis Marcelii et Elizabeth successione advolutam 

seu quovis modo eis competentem in (dg: quo) quatuor iugeribus terre 

minus uno hont terre vel circiter dicti quondam magistri Gerardi sitis in 

(dg: territorio loco d) villa de Dalem prope Gorichem ut dicebant (dg: 

supportaverunt) #vendiderunt# Goeswino van der Dijesen promittentes (dg: 

ratam servare #warandiam) ratam servare# et obligationem #et 

impeticionem# ex parte eorum #et dicti quondam magistri Gerardi# deponere 

et quod ipsi dictos Martinum et Elizabeth perpetue tales habebunt quod 

nunquam presument se jus in premissis habre. Testes Emont et Dordrecht 

datum supra. 

 

BP 1178 f 248r 14 za 03-07-1389. 

Voornoemde Goeswinus beloofde aan voornoemde Henricus die Bije 50 franken 

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

 



Bosch’ Protocol jaar 1389 05. 

 

104 

Dictus Goeswinus promisit dicto Henrico die Bije L francken seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 F 01 f. 248v. 

 in octavis Petri et Pauli: dinsdag 06-07-1389. 

 

BP 1178 f 248v 01 za 03-07-1389. 

Rutgherus die Snider van Oestelberze gaf uit aan Willelmus den Becker szv 

Ghibo van Peelt (1) een stuk land in Middelbeers, tussen kvw Egidius gnd 

Snider enerzijds en Johannes van Creijelt anderzijds, strekkend met een 

eind aan de gemene weg en met het andere eind aan wijlen Jacobus van Baest; 

de uitgifte geschiedde voor (a) 7 cijnshoenderen, met Sint-Remigius te 

leveren, (b) een n-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Middelbeers, met 

Lichtmis op voornoemd stuk land te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Willelmus tot onderpand (2) een stuk land in Middelbeers, tussen 

Godefridus van Peelt enerzijds en Everardus szv Ghibo van Peelt anderzijds. 

Op eerstgenoemd stuk land wordt een huis van 3 gebinten gebouwd. 

 

Rutgherus die Snider de Oestelberze peciam terre sitam in parochia de 

Middelberze inter hereditatem liberorum #quondam# Egidii dicti Snider ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Creijelt ex alio tendentem cum uno 

fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem quondam 

Jacobi de Baest ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Willelmo (dg: 

den P Be) den Becker genero Ghibonis de (dg: L) Peelt ab eodem 

hereditarie possidendam pro septem pullis censualibus dandis sibi ab alio 

hereditarie (dg: p) Remigii et hereditaria paccione (dg: ?dimidii modii) 

#XIIII lopinorum# siliginis mensure de Middelberze danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et supra dictam peciam terre tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Willelmus 

peciam terre sitam (dg: ibidem) in dicta parochia inter hereditatem 

Godefridi de Peelt ex uno et inter hereditatem Everardi generi Ghibonis 

de Peelt ex alio ad pignus imposuit promittens super omnia quod supra 

(dg: di) primodictam peciam terre unam domum trium ligaturarum edificabit 

et situari procurabit. Testes Gerardus et W datum. 

 

BP 1178 f 248v 02 za 03-07-1389. 

Johannes Scappart verkocht aan Adam van Mierd, tbv Maria ndvw hr Egidius 

van de Waag priester, een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eersel, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit alle erfgoederen, die aan 

voornoemde verkoper gekomen waren na overlijden van zijn vader Arnoldus 

Scappart, resp. aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder 

Elizabeth, gelegen onder Steensel. 

 

Johannes Scappart hereditarie vendidit Ade de Mierd ad opus Marie filie 

naturalis quondam domini Egidii de Statera presbitri hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Eersel solvendam hereditarie 

purificationis et supra hereditates infrascriptas tradendam ex (dg: here) 

omnibus (dg: here) bonis et hereditatibus que dicto venditori de morte 

quondam Arnoldi Scappart sui patris successione sunt advolute (dg: 

quocumque locorum infra parochiam de Steensel sitis) et post mortem 

Elizabeth sue matris successione advolventur quocumque locorum infra 

parochiam de Steensel sitis promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Gerardus et 

Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 248v 03 za 03-07-1389. 

Johannes Voets vernaderde de helft van een stuk land gnd Klissen Broek, in 

Schijndel, tussen Gerardus van Aa enerzijds en erfg van Gerardus van 

Zoemeren anderzijds, aan Lucas nzvw hr Leonius van Scijnle verkocht door 

Wernerus van der Braken zvw Rutgherus van der Braken. Lucas week en de 
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ander droeg weer over. 

 

Johannes Voets prebuit et exhibuit patentes denarios ad redimendum 

medietatem pecie terre dicte Clissen Broec site in parochia de Scijnle 

inter hereditatem Gerardi de Aa ex uno et inter hereditatem (dg: 

liberorum) heredum Gerardi de Zoemeren ex alio venditam Luce filio 

naturali domini quondam Leonii de Scijnle a Wernero van der Braken filio 

Rutgheri quondam (dg: v) van der Braken (dg: coram scabinis de Scijnle ut 

dicebat) ut dicebat et Lucas cessit et alter reportavit. Testes Heijme et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 248v 04 za 03-07-1389. 

Arnoldus Last zvw Arnoldus Last verklaarde ontvangen te hebben 1/3 deel van 

70 Hollandse gulden, die Franco Croecs en Godefridus Merskens beloofd 

hadden aan de broers voornoemde Arnoldus, Rodolphus en Albertus, kvw 

Arnoldus Last, wegens zoenakkoord mbt de dood van voornoemde Arnoldus Last. 

 

Arnoldus Last filius quondam Arnoldi Last palam recognovit se recepisse 

unam terciam partem de septuaginta Hollant gulden quos Franco Croecs et 

(dg: Joh) Godefridus Merskens promiserunt (dg: p) dicto Arnoldo Rodolpho 

et Alberto fratribus liberis dicti quondam Arnoldi Last occacione 

reconciliacionis necis dicti quondam Arnoldi Last (dg: sco) etc. Testes 

Heijme et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 248v 05 za 03-07-1389. 

Andreas gnd Roelofs soen en zijn schoonzoon Theodericus van den Eijnde 

beloofden aan Theodericus Storme gewantsnijder een n-erfpacht {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Andreas dictus Roelofs soen et Theodericus van den Eijnde eius gener 

promiserunt indivisi se daturos et soluturos Theoderico Storme rasori 

pannorum hereditariam paccionem. 

 

BP 1178 f 248v 06 za 03-07-1389. 

Theodericus Storme gewantsnijder droeg over aan Andreas Roelofs soen en 

zijn schoonzoon Theodericus van den Eijnde het deel, dat aan hem en zijn 

kinderen behoort, in een tuin, in Hees, tussen wijlen Henricus Paepken 

enerzijds en Heijlwigis van Maren anderzijds. De brief overhandigen aan 

voornoemde Theodericus van den Eijnde. 

 

Solvit IIII Hollant placken. 

Theodericus Storme rasor pannorum totam partem (dg: eis) sibi #et suis 

liberis# competentem in quodam orto sito in parochia de Hees inter 

hereditatem quondam Henrici Paepken ex uno et inter hereditatem 

Heijlwigis de Maren ex alio supportavit Andree Roelofs soen et Theoderico 

van den Eijnde eius genero promittens ratam servare. Testes W et 

Dordrecht datum supra. Tradetur littera dicto Theoderico van den Eijnde. 

 

BP 1178 f 248v 07 za 03-07-1389. 

Voornoemde Andreas en Theodericus van den Eijnde beloofden aan voornoemde 

Theodericus Storme een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemde tuin. 

 

(dg: dg: dictus) Dicti Andreas et Theodericus van den Eijnde promiserunt 

indivisi se daturos et soluturos dicto Theoderico Storme hereditariam 

paccionem duorum sextariorum siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam (dg: dicto de) de dicto orto 

promittentes indivisi super omnia (dg: v) sufficientem. Testes datum 

supra. 
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BP 1178 f 248v 08 za 03-07-1389. 

Elizabeth tSarden verklaarde ontvangen52,53 te hebben van Arnoldus Kreij 

schedemaker alle achterstallige termijnen van een lijfrente54 van 4 pond, 

die voornoemde Arnoldus moet betalen aan voornoemde Elizabeth, op haar 

leven. 

 

Elizabeth tSarden palam recognovit sibi fore satisfactum per Arnoldum 

Kreij vaginatorem de omnibus arrestadiis sibi deficientibus usque in diem 

presentem de vitali pensione quatuor librarum quam dictus Arnoldus dicte 

Elizabeth ad eius vitam solvere tenetur ut dicebat salva dicte Elizabeth 

dicta sua vitali pensione. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 248v 09 za 03-07-1389. 

Johannes zvw Walterus gnd van Hijntham en Walterus nzvw voornoemde Walterus 

van Hijntam droegen55 over aan Henricus van Zulikem en Jacobus Stevens 600 

dobbel mottoen geld van Brabant, aan voornoemde Johannes, tbv hem en 

voornoemde Walterus nzvw Walterus van Hijntam, beloofd56 door Henricus van 

Hijntham. 

 

Johannes filius quondam Walteri dicti de Hijntham #et Walterus filius 

naturalis quondam Walteri de Hijntam predicti# sexcentos aureos denarios 

communiter dobbel mottoen vocatos monete Brabantie promisit! dicto 

Johanni ad opus sui et ad opus dicti (dg: dicti) Walteri filiii naturalis 

quondam Walteri de Hijntam predicti ab Henrico de Hijntham prout in 

litteris supportaverunt Henrico de Zulikem et Jacobo Stevens cum litteris 

et jure. Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 248v 10 za 03-07-1389. 

Voornoemde Henricus van Zulikem en Jacobus Stevens beloofden aan Johannes 

van Neijnsel, tbv hem en Martinus Monics, 21 oude schilden, met Sint-

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

 

Dicti Henricus de Zulikem et Jacobus Stevens promiserunt Johanni de 

Neijnsel ad opus sui et ad opus Martini Monics seu ad opus alterius 

eorundem XXI aude scilde ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 248v 11 za 03-07-1389. 

Johannes zvw Walterus van Hijntam en Walterus nzvw voornoemde Walterus van 

Hijntam beloofden voornoemde Henricus en Jacobus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Walteri de Hijntam et Walterus filius naturalis 

dicti quondam Walteri de Hijntam promiserunt dictos Henricum et Jacobum 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

                         
52 Zie ← BP 1177 f 330v 03 do 03-01-1387, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfrente van 4 pond, beloofd door Arnoldus 

Sceijdenmaker. 
53 Zie → BP 1180 p 024v 01 do 25-09-1393, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfrente van 4 pond, beloofd door Arnoldus Creij 

schedemaker. 
54 Zie → BP 1178 f 293v 01 di 06-09-1390, overdracht van alle tegoeden, 

lijfrenten en roerende goederen aan Henricus Scuerman, die een lijfrente 

beloofde van 6 Gelre gulden, en onderhoud in voedsel, drank en kleding. 
55 Zie → BP 1178 f 330r 02 za 27-11-1389, (tweede) overdracht van de 

schuldbekentenis. 
56 Zie ← BP 1177 f 093r 10 wo 30-12-1383, belofte na maning 600 Brabantse 

dobbel te betalen. 
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BP 1178 f 248v 12 za 03-07-1389. 

Walterus van Hijntham droeg over aan Gerardus Lambrechts soen van Ghestel 

116 mud hop, Bossche maat, aan hem beloofd door Mathijas zvw Johannes gnd 

Vedelaer. 

 

Walterus de Hijntham (dg: q) centum et sedecim modios lupule mensure de 

Busco promissos sibi a Mathija filio quondam Johannis dicti (dg: Vedele) 

Vedelaer prout in litteris supportavit Gerardo (dg: filio) Lambrechts 

soen de Ghestel cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 248v 13 di 06-07-1389. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes gnd Cale beloofde aan Arnoldus van Buchoven 

zv Johannes 52½ Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 

25-12-1389) te betalen. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis dicti Cale promisit (dg: pro) 

Arnoldo de Buchoven filio Johannis LII et dimidium Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Gerardus et Willelmus datum in octavis Pe Pau. 

 

BP 1178 f 248v 14 di 06-07-1389. 

Walterus nzvw Franco bakker, Johannes zvw voornoemde Franco en Johannes 

Boijen beloofden aan Arnoldus van Buchoven zv Johannes 52½ Hollandse gulden 

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

 

Walterus filius naturalis quondam Franconis pistoris Johannes filius 

eiusdem quondam Franconis et Johannes Boijen promiserunt Arnoldo de 

Buchoven filio Johannis LII et dimidium Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 248v 15 di 06-07-1389. 

Walterus beloofde de andere twee schadeloos te houden. 

 

Solvit 3 plack. 

(dg: Primo) Walterus predictus promisit alios duos indempnes servare. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf7 F 02 f. 249. 

 in octavis Petri et Pauli: dinsdag 06-07-1389. 

 Quarta post octavas Petri et Pauli: woensdag 07-07-1389. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 08-07-1389. 

 in crastino octavarum Petri et Pauli: woensdag 07-07-1389. 

 LXXX nono mensis julii die septima: woensdag 07-07-1389. 

 

BP 1178 f 249r 01 di 06-07-1389. 

De broers Willelmus Scilder en Wellinus Scilder verkochten aan Johannes zvw 

Danijel van Vladeracken een beemd, gnd dat Rosop, in Moergestel, die was 

van wijlen Gerardus Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere. 

 

Willelmus Scilder et Wellinus Scilder fratres quoddam pratum dictum dat 

Rosop situm in parochia de Ghestel prope Oesterwijc (dg: inter 

hereidtatem iuxta plateam dictam die Caterst quoq) quod pratum fuerat 

quondam Gerardi Scilder filii quondam (dg: Gerardi) #Nijcholai# Scilder 

senioris prout ibidem situm est et ad dictum quondam Gerardum pertinere 

consueverat vendiderunt Johanni filio quondam Danijelis de Vladeracken 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Gerardus et Emont datum in octavis Pe Pau. 

 

BP 1178 f 249r 02 di 06-07-1389. 

Willelmus Coptiten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Willelmus Coptiten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 249r 03 di 06-07-1389. 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken beloofde aan voornoemde Willelmus en 

Wellinus 100 Hollandse gulden of de waarde en 75 Gelderse gulden of de 

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

 

Johannes filius quondam Danijelis de Vladeracken promisit dictis Willelmo 

et Wellino centum Hollant gulden seu valorem (dg: ad Remigii proxime 

futurum) et septuaginta quinque Ghelres (dg: s) gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 249r 04 wo 07-07-1389. 

Johannes Kesselman zvw Gerardus Kesselman verkocht aan Johannes smid van 

Lijeshout een erfgoed57 van Gerardus gnd Wamboesticker, in Den Bosch, aan 

het eind van de Hinthamerstraat, over de brug van hr Gheerlacus, aan hem 

verkocht58 door Hermannus gnd Pijnghe van Ruermonde. 

 

Johannes Kesselman filius quondam Gerardi Kesselman hereditatem Gerardi 

dicti Wamboesticker sitam in Busco ad finem vici Hijnthamensis ultra 

pontem domini Gheerlaci venditam sibi ab Hermanno dicto Pijnghe de 

Ruermonde prout in litteris vendidit Johanni fabro de Lijeshout 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Dordrecht datum 

quarta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1178 f 249r 05 wo 07-07-1389. 

Jordanus van Roesmalen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Jo) Jordanus de Roesmalen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 249r 06 wo 07-07-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 66 Gelderse gulden of de 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori sexaginta sex Ghelres gulden seu 

valorem ad penthecostes proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 249r 07 wo 07-07-1389. 

Theodericus van Doerne alias van Keppel droeg over aan Arnoldus Stamelart 

van den Kelder en Gerardus van Aa een erfgoed met gebouwen in Den Bosch, in 

de straat lopend van de straat gnd Huls naar des Konings Brug, tussen 

erfgoed van Yda Scoefs en haar man Henricus enerzijds en erfgoed van 

Johannes gnd Scelle anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts 

tot aan erfgoed van Johannes van Gherwen, aan hem verkocht door Leonius 

Raet. 

 

Theodericus de Doerne alias de Keppel (dg: domum et aream sitam in Busco) 

quandam hereditatem sitam in Busco in vico tendente a vico dicto 

communiter Huls versus pontem dictum communiter des Conincs Brugge inter 

hereditatem Yde Scoefs et Henrici eius mariti ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Scelle ex alio tendentem a communi platea retrorsum ad 

hereditatem Johannis de Gherwen venditam sibi a Leonio Raet prout in 

litteris #cum edificiis# supportavit Arnoldo Sta de Penu et Gerardo de Aa 

(dg: promittens) cum litteris et jure promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

                         
57 Zie → BP 1179 p 028v 08 do 29-12-1390, overdracht van dit erfgoed. 
58 Zie ← BP 1177 f 221r 09 di 23-01-1386, verkoop van waarschijnlijk dit 

huis. 
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BP 1178 f 249r 08 wo 07-07-1389. 

Theodericus van Doerne alias van Keppel, Arnoldus Stamelart van den Kelder 

en Gerardus van Aa beloofden aan Gerardus Cangieter 290 Hollandse gulden of 

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

 

Theodericus de Doerne alias de Keppel Arnoldus Sta de Penu et Gerardus de 

Aa promiserunt Gerardo Cangieter CC et nonaginta Hollant gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 249r 09 wo 07-07-1389. 

Theodericus van Doerne alias van Keppel en Zeelkinus Marcelijs soen 

beloofden aan Theodericus Storme die Sceerre 28½ Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Theodericus de Doerne alias de Keppel et (dg: Marce) Zeelkinus Marcelijs 

soen promiserunt Theoderico Storme die Sceerre XXVIII et dimidium Hollant 

gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 249r 10 wo 07-07-1389. 

Arnoldus Rover zvw Arnoldus Boijst droeg over aan Willelmus zvw Theodericus 

van Os een b-erfcijns van 30 schelling, een helft te betalen met Sint-Jan 

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

in de Kolperstraat, op de hoek van de nieuwe weg die loopt van de 

Kolperstraat naar Beurde, naast een erf dat was van wijlen Arnoldus van 

Diesa, uit welke cijns van 30 schelling aan erfg vw Nijcholaus van Megen 11 

penningen b-erfcijns betaald moeten worden, welke cijns van 30 schelling 

voornoemde wijlen Arnoldus Boijst gekocht had van Willelmus van Oijen zvw 

Willelmus van Oijen, en welke cijns nu aan transportant behoort. 

 

Arnoldus Rover filius quondam Arnoldi Boijst hereditarium censum triginta 

solidorum solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de 

domo et area sita in Busco in loco dicto Colperstrate in angulo novi vici 

tendentis de dicto vico versus (dg: Buer) Beurde juxta aream que fuerat 

quondam Arnoldi de Diesa et ex quo censu triginta solidorum heredibus 

quondam Nijcholai de Megen undecim denaria hereditarii census annuatim 

sunt solvenda quem censum XXX solidorum dictus quondam Arnoldus Boijst 

erga Willelmum de Oijen filium quondam Willelmi de Oijen emendo 

acquisiverat prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat 

supportavit Willelmo filio quondam Theoderici de Os cum litteris et aliis 

et jure promittens ratam servare et #obligationem et impeticionem# ex 

parte et aliorum heredum dicti quondam Arnoldi Boest deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 249r 11 wo 07-07-1389. 

Arnoldus Rover zvw Arnoldus Boijst droeg over aan Matheus Luwe de helft van 

20 schelling b-erfcijns, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een kamer van wijlen Hermannus bvw Johannes 

gnd Suertvegher, in Den Bosch, naast het vleeshuis, onder de trappen van 

het gewanthuis die staan aan de zijde van het raadhuis, welke cijns 

voornoemde wijlen Arnoldus Boijst gekocht had van Johannes Cnoden zvw 

Wellinus Cnoden. 

 

Arnoldus Rover (dg: Boest) filius quondam Arnoldi Boijst (dg: 

hereditarium) #medietatem# viginti solidos hereditarii census solvendi 

(dg: here) annuatim mediatim Johannis et mediatim Domini (dg: ex) de 

camera quondam Hermanni fratris quondam Johannis dicti Suertvegher sita 

in Busco contigue iuxta domum carnificum sub gradibus domus pannorum que 

sunt a latere domum consulum quem censum dictus quondam Arnoldus Boijst 

erga Johannem Cnoden filium quondam Wellini (dg: de) Cnoden acquisiverat 

emendo prout hoc et alia in litteris continentur quas vidimus (dg: ven) 
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supportavit (dg: W) Matheo Luwe cum litteris et jure (dg: de) occacione 

etc promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte et 

heredum dicti quondam Arnoldi Boijst deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 249r 12 wo 07-07-1389. 

Voornoemde Arnoldus Rover droeg de andere helft over aan Franco Croke en 

zijn? broer Danijelis Crocke. 

 

Dictus Arnoldus Rover reliquam medietatem (dg: dictorum dicti 

hereditarii) dictorum XX solidorum supportavit Franco Croke et Danijeli 

Crocke fratri! cum litteris occacione etc promittens ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 249r 13 wo 07-07-1389. 

Willelmus van Mulsen beloofde aan Henricus die Hoessche kramer 22 gulden of 

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

 

Willelmus de Mulsen promisit Henrico die Hoessche institori XXII (dg: 

Holl) gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 249r 14 do 08-07-1389. 

Thomas van Hijntam verkocht aan Henricus Hoessche kramer een b-erfcijns van 

9 pond en 12 penning geld en 4 kapoenen, die Theodericus zv Johannes van 

Herlaer timmerman beloofd had aan voornoemde Thomas, een helft te betalen 

en te leveren met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 2 

morgen land, naast de plaats gnd Eindhouts, tussen wijlen Theodericus van 

Andel enerzijds en Willelmus Hake anderzijds. Zou de windmolen op 

voornoemde 2 morgen teloorgaan, dan zal voornoemde Thomas voornoemde 2 

morgen van voldoende waarde maken voor de betaling van voornoemde cijns. 

 

Thomas de Hijntam hereditarium censum novem librarum (dg: m) et XII 

denariorum monete atque quatuor caponum quem Theodericus filius Johannis 

de Herlaer carpentatoris se daturum et soluturum promiserat dicto Thome 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini (dg: ex duo) de et ex 

duobus iugeribus terre sitis iuxta locum dictum Eijndhouts inter 

hereditatem quondam Theoderici de Andel ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Hake ex alio prout (dg: v) in litteris vendidit Henrico Hoessche 

institori supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promisit insuper super omnia quod si 

molendinum venti consistens supra dicta duo iugera terre #?imposterum 

deperitur et annullaritur# extunc dictus Thomas dicta duo iugera pro 

solucione dicti census faciet satis securum. Testes W et Dordrecht datum 

quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1178 f 249r 15 do 08-07-1389. 

Ywanus Stierken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Henricus) #Ywanus# Stierken prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 249r 16 wo 07-07-1389. 

Willelmus Vos zvw Egidius Vos en Jacobus Zelen soen verklaarden dat Jacobus 

Vos van Berze 110 gulden heeft betaald, die voornoemde Jacobus Vos ten 

overstaan van Petrus gnd Manglaert als notaris en Henricus van der Donc, 

Willelmus Vos, Moers Vos van Berze en Willelmus Vos alias van de Brug als 

getuigen beloofd had aan voornoemde Willelmus en Jacobus Zelen soen. 

 

Willelmus Vos filius quondam Egidii Vos et Jacobus Zelen soen palam 

recognoverunt sibi per Jacobum Vos de Berze plenarie fore satisfactum de 

centum et decem florenis quos dictus Jacobus Vos promiserat dictis 
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Willelmo et Jacobo Zelen soen coram Petro dicto Manglaert tamquam coram 

notario et coram Henrico van der Donc Willelmo Vos Moers Vos de Berze et 

Willelmo Vos (dg: de) alias de Ponte tamquam coram testibus ad hoc 

promiserat clamans inde quitum. Testes Rover et Dordrecht datum (dg: 

quarta post) in crastino #octavarum# Pe Pau. 

 

BP 1178 f 249r 17 wo 07-07-1389. 

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

schepenen, Johannes van de Kloot, Henricus van der Bruggen en Jacobus Loze. 

 

Et fiet instrumentum super eodem acta in camera presentibus scabinis 

Johanne de Globo Henrico van der Bruggen Jacobo Loze datum LXXX nono 

mensis julii die septima hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 249r 18 wo 07-07-1389. 

Godefridus van Binckem zvw Godefridus van Binckem verkocht aan Johannes zvw 

Ghibo van Binckem een n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 stukken land, gnd die Hage 

Bossen, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Vughter Akker, (1) tussen 

Arnoldus van den Hoernic enerzijds en Reijnerus szv Johannes gnd Wellens 

soen anderzijds, (2) tussen Elizabeth Reijners enerzijds en Henricus die 

Hoessche anderzijds, reeds belast met 2 zester rogge b-erfpacht. 

 

Godefridus de Binckem filius qondam Godefridi de Binckem hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Ghibonis de (dg: ..) Binckem (dg: h) 

hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex duabus peciis terre 

dictis die Hage Bossche sitis in parochia de (dg: pa) Vucht sancti Petri 

in loco dicto Vuchter Acker (dg: inter hereditatem) quarum una inter 

hereditatem Arnoldi van den Hoernic ex uno et inter hereditatem Reijneri 

(dg: d) generi Johannis dicti Wellens soen ex alio et altera inter 

hereditatem Elizabeth Reijners ex uno et inter hereditatem Henrici die 

Hoessche ex alio sunt site promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis duobus sextariis siliginis hereditarie paccionis (dg: 

ex) exinde prius solvendis (dg: et sufficientem fac). Testes datum supra. 

 

1178 mf7 F 03 f. 249v. 

 in crastino octavarum Petri et Pauli: woensdag 07-07-1389. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 08-07-1389. 

 

BP 1178 f 249v 01 wo 07-07-1389. 

Cristina wv Henricus zvw Henricus Becker droeg over aan haar zoon Gerardus 

en schoonzoon Arnoldus Loef van Middelwijc haar vruchtgebruik in een 

b-erfcijns van 40 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, met Sint-Martinus in Den Bosch te 

betalen, gaande uit geheel de gemeint van Everardus bv Ambrosius gnd Broes 

van Littoijen, in Lithoijen, welke cijns Henricus bakker gekocht had van 

voornoemde Everardus. 

 

Cristina relicta quondam Henrici filii quondam Henrici Becker cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in hereditario censu (dg: quad) 

quadraginta solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro sedecim denariis in hiis computato dando et solvendo anno 

quolibet in festo beati Martini hyemalis et ad Buscumducis tradenda et 

deliberanda de integra communitate Everardi fratris Ambrosii dicti Broes 

de Littoijen sita in Littoijen et de universis ipsius attinentiis (dg: 

pro) quem censum Henricus pistor erga dictum Everardum emendo 

acquisiverat prout in litteris supportavit Gerardo eius filio et Arnoldo 

Loef de Middelwijc genero dicte Cristine promittens cum tutore ratam 

servare. Testes Rover et Dordrecht datum in crastino octavarum Pe Pau. 
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BP 1178 f 249v 02 do 08-07-1389. 

Voornoemde Gerardus en Arnoldus Loef ev Weijndelmoedis dvw Henricus Becker 

verkochten voornoemde cijns van 40 schelling voornoemde oude moneta aan 

Willelmus van Lent zvw Henricus Mudeken. 

 

Dicti Gerardus et Arnoldus Loef (dg: f) maritus et tutor Weijndelmoedis 

eius uxoris filie quondam Henrici Becker dictum censum XL solidorum dicte 

monete veteris vendiderunt Willelmo de Lent filio quondam Henrici Mudeken 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem #et impeticionem# ex parte (dg: ex) eorum #et suorum 

coheredum# deponere. Testes W et Dordrecht datum quinta post Pe Pau. 

{moet zijn: quinta post octavas Pe Pau}. 

 

BP 1178 f 249v 03 do 08-07-1389. 

Henricus Kersmaker, Wouterus nzvw Walterus van Hijntham en Ghibo van Eijcke 

beloofden aan Gerardus van Wiel, Jacobus van Vessem en Walterus van Goerle, 

gedurende 12 maanden, te weten in juli, augustus enz, elke maand op de 

laatste dag 8 Rijnse gulden of de waarde te betalen. 

 

Henricus Kersmaker Wouterus filius #naturalis# quondam Walteri de 

Hijntham et Ghibo de Eijcke promiserunt Gerardo de Wiel Jacobo de Vessem 

et Waltero de Goerle ad spacium XII mensium scilicet julii augusti etc 

quolibet mense octo (dg: Rijs) Rijnssche gulden seu valorem ad ultimum 

diem dictorum persolvendos (dg: persolvendos) et primo termino ad ultimum 

diem presentis mensis julii. Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 249v 04 do 08-07-1389. 

Thomas zvw Petrus van Hijntam verkocht aan Henricus Hoessche een b-erfcijns 

van 3 pond 10 schelling geld, die Theodericus zvw Bruijstinus van Andel 

beloofd had aan voornoemde Thomas, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande (1) uit 3 hont en 75 roeden land, ter 

plaatse gnd dEinhouts Veld, naast de beemd gnd der Zieker Beemd, 

beiderzijds tussen erfgoed van het leprozenhuis gnd ter Eijendonk, met een 

eind strekkend aan een steeg die daar loopt richting de plaats gnd Brentens 

Peper en met het andere eind aan de dijk van de stad Den Bosch, (2) 75 

roeden land, aldaar, tussen erfgoed van voornoemd leprozenhuis enerzijds en 

voornoemde Theodericus anderzijds. Zou de windmolen die op deze erfgoederen 

staat teloorgaan, dan zal voornoemde Thomas de erfgoederen van voldoende 

waarde maken voor de betaling van voornoemde cijns. 

 

Thomas filius quondam Petri de Hijntam hereditarium censum trium librarum 

et X solidorum (dg: .) monete quem Theodericus filius quondam Bruijstini 

de Andel promisit se daturum et soluturum dicto Thome hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex tribus hont atque septuaginta 

quinque virgatis terre sitis ad locum dictum dEijnhouts Velt iuxta pratum 

dictum der Zieker Beemt inter hereditatem spectantem ad domum leprosorum 

dictam ter (dg: Eije) Eijendonc ex utroque latere coadiacentem 

tendentibus cum uno fine ad quandam stegam tendentem ibidem versus locum 

dictum Brentens Peper et cum reliquo fine ad aggerem oppidi de Busco 

atque ex septuaginta quinque virgatis terre sitis ibidem inter 

hereditatem spectantem ad dictam domum leprosorum ex uno et inter 

hereditatem dicti Theoderici ex alio prout in litteris vendidit Henrico 

Hoessche supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promisit insuper super omnia quod si 

dictum molendinum venti consistens supra dictas hereditates imposterum 

aliquo modo deperitur seu annullaritur quod extunc dictus Thomas dictas 

hereditates pro solucione dicti census faciet sufficientes et satis 

securas. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 249v 05 do 08-07-1389. 

Ywanus Stierken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ywanus Stierken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 249v 06 do 08-07-1389. 

Henricus zv Paulus gnd Rover die Tesschemaker ev Margareta dvw Johannes 

Marcelijs soen en Johannes gnd Sceijnckel zvw voornoemde Johannes Marcelijs 

soen verkochten aan Henricus Dunbliec van Helmont ¼ deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van Johannes gnd Scof oom van voornoemde 

Margareta en Johannes Sceijnckel, in een huis en tuin van wijlen voornoemde 

Johannes Scoef, in Helmond, tussen Willelmus Roselman enerzijds en 

Luijtgardis Hannen anderzijds, belast met de onraad. 

 

Henricus (dg: Rovers so) filius Pauli dicti Rover die Tesschemaker 

maritus et legitimus ut dicebat Margarete #sue uxoris# filie quondam 

Johannis Marcelijs soen et Johannes dictus Sceijnckel filius dicti 

quondam Johannis Marcelijs soen quartam partem eis de morte quondam 

Johannis dicti Scof avunculi olim dictorum (dg: Marcelii) Margarete et 

Johannis Sceijnckel successione advolutam in domo et orto (dg: si) dicti 

quondam Johannis Scoef sitis in Helmont inter hereditatem Willelmi 

Roselman ex uno et inter hereditatem Luijtgardis Hannen ex alio ut 

dicebant vendiderunt Henrico Dunbliec de Helmont promittentes warandiam 

et obligationem deponere exceptis (dg: censibus) #onraet# exinde prius 

solvendis (dg: et). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 249v 07 do 08-07-1389. 

Henricus Middelrode van der Aa beloofde aan Hermannus van Eijndhouts een 

n-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Vlierden te 

leveren, gaande uit een b-erfpacht van 10 mud rogge, maat van Helmond, die 

voornoemde Henricus met Lichtmis beurt, gaande uit de helft, die behoorde 

aan wijlen Henricus van Eijndhouts svv voornoemde Henricus Middelrode, in 

de tiende van Vlierden, en welke pacht van 10 mud rogge aan eerstgenoemde 

Henricus en zijn vrouw Hilla dvw voornoemde Henricus van Eijndhouts 

geschonken was. 

 

Henricus Middelrode van der Aa (dg: hereditarie vendidit) #promisit se 

(dg: se) daturum et soluturum# Hermanno de Eijndhouts hereditariam 

paccionem quinque (dg: .) modiorum siliginis mensure de (dg: Busc) 

Helmont hereditarie purificationis et in Vlierden tradendam ex 

hereditaria paccione X modiorum siliginis dicte mensure quam dictus 

Henricus solvendam habet hereditarie termino solucionis predicto ex 

medietate que ad Henricum quondam de Eijndhouts socerum olim dicti 

Henrici Middelrode spectare consueverat in decima de Vlierden et quam 

paccionem X modiorum siliginis dicte mensure primodictus Henricus (dg: 

erga) cum Hilla sua uxore filia dicti quondam Henrici de Eijndhouts 

nomine dotis sumpserat. Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 249v 08 do 08-07-1389. 

Hermannus van Baerlaer beloofde aan Henricus van Geffen 21 Hollandse gulden 

of de waarde en 11½ Vlaamse plak met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te 

betalen. 

 

Hermannus de Baerlaer promisit Henrico de Geffen XXI Hollant gulden seu 

valorem et XI et dmidium Vleemssche placken ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 249v 09 do 08-07-1389. 

Theodericus zvw Lambertus gnd die Lange verkocht aan Nijcholaus Baudekens 

soen van Gheffen een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit 5½ hont land, in Empel, ter plaatse gnd 
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Meerveld, tussen kvw Johannes gnd van Vorne enerzijds en Gerardus van 

Ghelre anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Lamberti dicti die Lange hereditarie vendidit 

Nijcholao Baudekens soen de Gheffen hereditarium censum unius aude scilt 

seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: pecia terre 

medietate ad dictum venditorem in XI hont terre) #quinque et dimidio hont 

terre dicti venditoris# sitis in parochia de Empel in loco dicto Meervelt 

inter hereditatem liberorum quondam Johannis dicti (dg: Roggen) #de 

Vorne# ex uno et inter hereditatem Gerardi de (dg: H) Ghelre ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 249v 10 do 08-07-1389. 

Henricus zv Johannes gnd Weddemans droeg al zijn goederen, beesten en 

varend goed over aan Johannes van Erpe. 

 

Henricus filius Johannis dicti Weddemans omnia sua bona hereditaria atque 

omnia sua bona mobilia #et# parata et bestias suas et bona pecoralia 

quecumque quocumque locorum consistentia sive sita supportavit Johanni de 

Erpe promittens warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 249v 11 do 08-07-1389. 

Johannes gnd Hens zvw Godefridus die Bruijn verkocht aan Arnoldus van den 

Heijnxthoevel 1 morgen land, in Oss, op de gemeint van Oss, achter de 

plaats gnd Scadewijc, tussen Henricus gnd die Bruijn enerzijds en Adam 

Spermers en zijn kinderen anderzijds. 

 

Johannes dictus Hens filius quondam Godefridi die Bruijn unum juger terre 

situm in parochia de Os supra communitatem de Os retro locum dictum 

Scadewijc inter hereditatem Henrici dicti die Bruijn ex uno et inter 

hereditatem Ade Spermers et eius liberorum ex alio vendidit Arnoldo van 

den Heijnx[t]hoevel promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 249v 12 do 08-07-1389. 

Willelmus Vos zvw Margareta Gielijs droeg over aan Johannes zvw Danijel van 

Vladeracken een stuk beemd, in Moergestel, tussen voornoemde Johannes zvw 

Danijel van Vladeracken enerzijds en de gemeint gnd den Rugge anderzijds. 

 

Willelmus Vos filius quondam Margarete Gielijs (dg: soen) peciam prati 

sitam in parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter hereditatem Johannis 

#filii quondam# Danijelis de Vladeracken ex uno et inter communiatem 

dictam den Rugge ex alio supportavit dicto Johanni filio quondam 

Danijelis de (dg: Danijelis) Vladeracken promittens warandiam et (dg: 

aliam) obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 249v 13 do 08-07-1389. 

Gherisius van Brakel van Lijttoijen beloofde aan Johannes gnd Sasse 19 

Gelderse gulden minus 3 plakken of de waarde met Sint-Remigius aanstaande 

(vr 01-10-1389) te betalen. 

 

Gherisius de Brakel de Lijttoijen promisit Johanni dicto Sasse XIX Ghelre 

gulden minus III placken seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 249v 14 do 08-07-1389. 

Rijcoldus Willems soen verkocht aan Arnoldus Godevarts soen van den Scoet 

een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd aan die Everdonk, naast de 

plaats gnd die Hoijdonc enerzijds en Rijcoldus Arken soen anderzijds, 

belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 3 pond geld aan Willelmus 
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van Overacker. 

 

Rijcoldus Willems soen peciam terre sitam in parochia de Scijnle (dg: 

inter) ad locum dictum aen die Everdonc (dg: inter) #iuxta# locum dictum 

(dg: in) die Hoijdonc ex uno et inter hereditatem Rijcoldi Arken soen ex 

alio (dg: dedit ad he) vendidit Arnoldo Godevarts soen van den Scoet 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi 

et hereditario censu trium librarum monete Willelmo de Overacker exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 F 04 f. 250. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 250r 01 do 08-07-1389. 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken droeg over aan Willelmus Vos zv 

Margareta Gielijs een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Martinus 

te betalen, gaande uit 3 lopen land, in Moergestel, welke cijns Cristina 

dvw Willelmus van Senthomaers mv voornoemde Johannes, tbv haar en Henricus 

bv voornoemde Cristina, gekocht had van Boudewinus zv Lucas ev Katherina dv 

Henricus gnd Sceijnckel, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Johannes filius quondam Danijelis de Vladeracken hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie Martini de tribus lopinatis terre 

seminis siliginis sitis in Ghestel prope Oesterwijc quem censum Cristina 

filia quondam Willelmi de Senthomaers mater dicti Johannis ad opus sui et 

ad opus Henrici fratris eiusdem Cristine erga Boudewinum filium Luce 

maritum et tutorem legitimum Katherine sue uxoris filie Henrici dicti 

Sceijnckel emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum (dg: d) 

nunc ad se spectare dicebat supportavit Willelmo Vos filio Margarete 

Gielijs cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et (dg: heredum dictorum) Cristine et Henrici 

eius fratris et suorum heredum deponere. Testes datum supra. W et 

Dordrecht. 

 

BP 1178 f 250r 02 do 08-07-1389. 

Lija dvw Johannes van Maren: 2/3 deel in een huis en tuin {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Lija filia quondam Johannis de Maren cum tutore (dg: domum et aream) duas 

tercias partes ad se spectantes in domo et orto. 

 

BP 1178 f 250r 03 do 08-07-1389. 

Johannes zvw Johannes gnd Bersse verklaarde dat de weg59, die was van 

Zibertus van Maren, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Arnoldus van Ghewanden enerzijds en het huis van wijlen Johannes van Maren, 

nu van eerstgenoemde Johannes, anderzijds behoort aan Lija dvw Johannes van 

Maren, echter gereserveerd het recht voor hem en voor allen die wonen op 

een erfgoed van voornoemde wijlen Johannes van Maren nu behorend aan 

eerstgenoemde Johannes, gelegen naast voornoemde weg aan de kant van 

Orthen, voor zover het erfgoed van eerstgenoemde Johannes lang is. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Bersse palam recognovit quod via 

#que fuerat Ziberti de Maren# sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem (dg: Johannis) #Arnoldi# de Ghewanden ex uno et inter (dg: 

hereditatem) #domum# quondam Johannis de Maren #nunc ad primodictum 

Johannem spectantem prout ibidem dicta via consistit et ad Zibertum de 

Maren spectare consuevit# ex alio spectat ad Lijam filiam quondam 

Johannis de Maren salvo tamen !predicto (dg: Johanni et sibi) libere 

                         
59 Zie → BP 1178 f 250v 06 do 08-07-1389 (2), uitgifte van onder meer deze 

weg. 
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reservato pleno jure sibi et omnibus pro tempore moram trahentibus supra 

hereditatem dicti quondam Johannis de Maren nunc ad primodictum Johannem 

spectantem sitam iuxta dictam viam (dg: vu) in latere versus Orten pleno 

jure eundi redeundi ambulandi et pergendi (dg: ad longi) in dicta via ad 

longitudinem dicte hereditatis primodicti Johannis quotiens eis videbitur 

expedire. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 250r 04 do 08-07-1389. 

Henricus Zeelmaker zvw Henricus Zeelmaker verkocht aan Elizabeth wv 

Johannes van den Hoevel een n-erfcijns60,61,62 van 3 pond geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis63 

en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de Vismarkt naar de tuin 

van de Minderbroeders, tussen erfgoed van Henricus Kalfsvel de oudere 

enerzijds en erfgoed van Henricus Kalfsvel de jongere anderzijds, reeds 

belast met cijnzen. 

 

Henricus Zeelmaker filius quondam (dg: qu) Henrici Zeelmaker hereditarie 

vendidit Elizabeth relicte quondam Johannis van den Hoevel hereditarium 

censum trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco in vico tendente a foro 

piscium versus ortum fratrum minorum inter hereditatem Henrici Kalfsvel 

(dg: ex uno) senioris ex uno et inter hereditatem Henrici Kalfsvel 

junioris ex alio promittens #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus exinde prius de jure solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 250r 05 do 08-07-1389. 

Lucas zv Jacobus gnd Roefts soen verkocht aan Theodericus Loef Godevarts 

soen een huis en tuin, in Meerwijk, tussen Johannes gnd van Vorne enerzijds 

en Gerardus Roest anderzijds, met 3 schreden dijk die hierbij horen, ter 

plaatse gnd Dijpendijk, tussen de dijk van hr Johannes van Scalunen 

priester enerzijds en de dijk van Hugo Zwertoge anderzijds, aan hem in 

cijns uitgegeven door Gerardus Roest, belast met de cijns in de brief 

vermeld. 

 

Lucas filius Jacobi dicti Roefts soen domum et ortum cum suis attinentiis 

sitos in jurisdictione de Merewijc inter hereditatem Johannis dicti de 

Vorne ex uno et inter hereditatem Gerardi Roest ex alio cum tribus 

passibus dictis screden aggeris ad dictos domum et ortum spectantibus 

sitis in loco dicto Dijpen-(dg: donc)-dijc inter aggerem domini Johannis 

de Scalunen presbtiri et inter aggerem Hugonis Zwertoge (dg: .) datos ad 

censum sibi a Gerardo Roest prout in litteris vendidit Theoderico (dg: 

Lu) Loef Godevarts soen supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in dictis 

litteris contento. Testes datum supra. 

 

                         
60 Zie → VB 1799 f 091v 02, ma 11-01-1395, Reijner van Mechelen als wittich man ende mombair 
Lijsbetten sijns wijfs dochter wilner Lijsbetten wijf wilner Jans van den Hoevel was gericht 

aen huus ende erve gelegen in tsHertogenbossche in der straten streckende van den Vissche 

Merct ten Mijnderbrueder Hof wart tusschen den erve Henrics Kalfsvel ende tusschen den erve 

Henrics Kalfsvel soen des vors Henrics Kalfsvel overmids gebrec van erfcijns. 

61 Zie → VB 1799 f 145v 02, ma 07-04-1399, Reijner van Mechelen als wittege man ende momboir 
Lijsbetten sijns wijfs dochter Jans van den Hoevel was gericht … voirs aen huijs ende erve 

gelegen in tsHertogenbosch in een straet streckende van der Vischmerct ter Mijnderbrueder Hof 

wart tusschen den erve Henrics geheijten Calfsvelle ende tusschen den erve Henrics Kalfsvelle 

soen des voirg Henrics Kalfsvelle overmids gebrec van erfcijns dien hi dair aen had ende 

Reijner van Mechelen heet dat nu verboden ijerstwerf. 
62 Zie → BP 1181 p 411r 03 za 07-06-1399, verkoop van de cijns door Reijnerus van Mechelen ev 
Elizabeth dvw Johannes van den Hoevel. 

63 Zie ← BP 1178 f 248r 02 vr 02-07-1389, aankoop van dit huis en erf. 
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BP 1178 f 250r 06 do 08-07-1389. 

Johannes Roest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Roest prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 250r 07 do 08-07-1389. 

Voornoemde Theodericus Loef beloofde aan Johannes gnd Lucas zv Jacobus 

Roest 33 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) 

te betalen. 

 

Dictus Theodericus Loef promisit (dg: dicto Luce) #Johanni dicto Lucas 

filio Jacobi Roest# XXXIII Ghelre gulden seu valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 250r 08 do 08-07-1389. 

Johannes Buc en Gerardus zvw Arnoldus gnd Nout beloofden aan Henricus van 

Amersoijen 8½ mud tarwe, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-

10-1389) te leveren. 

 

Johannes Buc et Gerardus filius quondam Arnoldi dicti Nout promiserunt 

Henrico de Amersoijen octo et dimidium modios tritici mensure de Busco ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 250r 09 do 08-07-1389. 

Alardus zv Zebertus gnd die Welghe van Lijt beloofde aan Henricus van 

Amersoijen 5 mud tarwe, Bossche maat met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-

10-1389) te leveren. 

 

Alardus filius (dg: quo) Zeberti dicti die Welghe de Lijt promisit 

Henrico de Amersoijen quinque modios (dg: si) tritici mensure de Busco ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 250r 10 do 08-07-1389. 

De broers Willelmus en Henricus, kvw Nijcholaus Wijnman, en Lambertus zvw 

Willelmus Lieshouts soen ev Heijlwigis dvw voornoemde Nijcholaus verkochten 

aan Johannes van der Raffendonc alle erfgoederen, die aan hen en aan hun 

zusters Aleijdis en Katherina, dvw voornoemde Nijcholaus, gekomen waren na 

overlijden van Henricus van Audenhoven en zijn vrouw Aleijdis, grootouders 

van voornoemde Willelmus, Henricus, Heijlwigis, Aleijdis en Katherina, en 

na overlijden van Willelmus en Elizabeth, kvw voornoemde Henricus van 

Audenhoven, gelegen onder Oirschot, belast met grondcijnzen en een 

b-erfpacht van ½ lopen rogge, maat van Oirschot. 

 

Willelmus Henricus fratres liberi quondam (dg: Jo) Nijcholai Wijnman et 

Lambertus filius quondam Willelmi Lieshouts soen maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis eius uxoris filie dicti quondam Nijcholai omnes (dg: 

et hereditate) et singulas hereditates eis et Aleijdi (dg: -s) et 

Katherine sororibus filiabus dicti quondam Nijcholai de morte quondam 

Henrici de Audenhoven et Aleijdis eius uxoris (dg: p) avi et avie olim 

dictorum Willelmi Henrici Heijlwigis Aleijdis et Katherine atque de morte 

quondam Willelmi (dg: filii q) #et Elizabeth liberorum# dicti quondam 

Henrici de Audenhoven successione advolutas quocumque locorum infra 

parochiam de Oerscot sitas ut dicebant vendiderunt Johanni van der 

Raffendonc promittentes warandiam et obligationem (dg: ex partre eorum 

deponere) deponere exceptis censibus dominorum fundi et hereditaria 

paccione dimidii lopini siliginis mensure de Oersscot ex premissis 

solvendis promiserunt insuper super omnia quod ipsi dictas Aleijdem et 

Katherinam perpetue tales habebunt quod nunquam presument se jus in 

premissis habere. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 250r 11 do 08-07-1389. 

Voornoemde Johannes van Raffendonc droeg over aan voornoemde Willelmus, 

Henricus en Lambertus, de helft van een stuk beemd gnd des Dekens Beemd, in 

Oirschot, achter Oudenhoven, tussen de gemeint enerzijds en kv Henricus 

Goeswijns anderzijds, te weten de helft die ligt naast voornoemde gemeint. 

 

Dictus Johannes de Raffendonc #medietatem# pecie prati (dg: sitam in 

parochia) dictam des Dekens Beemt sitam in parochia de Oerscot (dg: 

inter) retro Audenhoven inter communitatem ex uno et inter hereditatem 

liberorum Henrici Goeswijns (dg: kijnderen) kijnderen ex alio scilicet 

illam medietatem que sita est (dg: iuxta) contigue iuxta dictam 

communitatem ut dicebat supportavit (dg: Henrico) #dictis# Willelmo 

Henrico fratribus Lamberto (dg: ad opus eorum et ad opus dicte Aleijdis 

et Katherine sororum filiarum quondam Nijcholai Wijnman) promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi (dg: 

.). #Testes datum supra#. Littera dicto Lamberto. 

 

BP 1178 f 250r 12 do 08-07-1389. 

Voornoemde Willelmus, Henricus en Lambertus droegen voornoemde helft van 

voornoemd stuk beemd over aan Ghibo nzv hr Godefridus van Audenhoven, 

belast met de grondcijnzen. 

 

Dicti Willelmus Henricus fratres Lambertus dictam medietatem dicte pecie 

prati (dg: ded) supportaverunt Ghiboni filio (dg: q) naturali domini 

Godefridi de Audenhoven promittentes warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus domini fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 250r 13 do 08-07-1389. 

Voornoemde Ghibo nzv hr Godefridus van Audenhoven beloofde aan voornoemde 

Willelmus, Henricus, Aleijdis en Katherina, kvw Nijcholaus Wijnman, en aan 

voornoemde Lambertus zvw Willelmus Lieshouts soen een n-erfpacht van 3½ mud 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit 

voornoemde helft van voornoemd stuk beemd en uit een b-erfpacht van 14 

lopen rogge, maat van Oirschot, uit een b-erfpacht van 19 lopen rogge, maat 

van Oirschot, welke pacht van 19 lopen rogge voornoemde Ghibo beurt uit een 

stuk land en uit 1/3 deel van een huis en tuin, in Oirschot, in de herdgang 

van Aarle, tussen Henricus zv Gerardus gnd Berten soen enerzijds en 

Johannes zv Ghisbertus Moijarts soen anderzijds. 

 

Dictus Ghibo promisit se daturum et soluturum dictis Willelmo Henrico 

fratribus (dg: et Lamberto) et Aleijdi et Katherine eorum sororibus 

liberis quondam Nijcholai Wijnman et dicto Lamberto filio quondam 

Willelmi Lieshouts soen hereditariam paccionem trium et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Oerscot hereditarie purificationis et in Oerscot 

tradendam ex dicta medietate dicte pecie prati atque ex hereditaria 

paccione quatuordecim lopinorum siliginis mensure de Oerscot (dg: quam 

dictus Ghibo solvendam habet hereditarie ex pecia terre) de hereditaria 

paccione decem et novem lopinorum siliginis dicte mensure quam paccionem 

XIX lopinorum siliginis dictus Ghibo solvendam habet hereditarie ex pecia 

terre et tercia parte domus et orti sitorum in parochia de Oerscot in 

pastoria de Arle inter hereditatem (dg: Ger) Henrici filii Gerardi dicti 

Berten soen ex uno et inter hereditatem Johannis filii Ghisberti Moijarts 

soen ex alio ut dicebat. #Testes datum supra#. Tradetur littera dicto 

Lamberto. 

 

BP 1178 f 250r 14 do 08-07-1389. 

Johannes zvw Henricus van Audenhoven droeg over aan voornoemde broers 

Willelmus en Henricus, en aan Lambertus, tbv hen en voornoemde Aleijdis en 

Katherina, een b-erfpacht van 1 mud {graansoort niet vermeld}, maat van 

Eindhoven, met Lichtmis in Gestel bij Eindhoven te leveren, gaande uit een 

erfgoed gnd die Cappart, in Gestel bij Eindhoven. De brief overhandigen aan 
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voornoemde Lambertus. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Audenhoven hereditariam paccionem 

unius modii {graansoort niet vermeld} mensure de Eijndoven quam se 

solvendam habere hereditarie purificationis et in Ghestel prope Eijndoven 

tradendam ex hereditate quadam dicta die Cappart sita in Ghestel prope 

Eijndoven et ex attinentiis eiusdem hereditatis ut dicebat (dg: 

promittens warandiam et obligationem in dicta paccione existentem et 

sufficientem facere) supportavit #dictis# Willelmo Henrico fratribus et 

Lamberto ad opus eorum ad opus dictarum Aleijdis et Katherine promittens 

warandiam et obligationem in dicta paccione existentem deponere et 

sufficientem facere. #Testes datum supra#. Tradetur littera dicto 

Lamberto. 

 

1178 mf7 F 05 f. 250v. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 08-07-1389. 

 Sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 09-07-1389. 

 

BP 1178 f 250v 01 do 08-07-1389. 

Arnoldus Coppelman ev Goetstoedis dvw Henricus van den Laer verkocht aan 

Zanderus zvw Laurencius van den Bruekelen alle goederen, die aan hem en 

zijn vrouw gekomen waren na overlijden van Bela dvw Rutgherus van der 

Eijkendonc mv voornoemde Goetstodis, gelegen onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd op die Dungen. 

 

Arnoldus Coppelman maritus et tutor legitimus Goetstoedis sue uxoris 

filie quondam Henrici van den Laer omnia et singula bona sibi et (dg: 

dicte) dicte sue uxori de morte (dg: Bele f) Bele (dg: quond) filie 

quondam Rutgheri van der Eijkendonc matris dicte Goetstodis successione 

advolvenda quocumque locorum infra libertatem de Busco ad locum dictum op 

die Dongen consistentia sive sita ut dicebat vendidit Zandero filio 

quondam Laurencii van den Bruekelen promittens warandiam et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes W et Dordrecht datum quinta post (dg: P) 

octavas Pe Pau. 

 

BP 1178 f 250v 02 do 08-07-1389. 

Willelmus die Meester zvw Willelmus die Meester verkocht aan Nijcholaus gnd 

Coel Keelbreker een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 3 lopen roggeland en 1 vracht hooiland, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Berlaar, tussen kvw Johannes gnd Meester enerzijds en de 

gemeint anderzijds, en het huis en de gebouwen op deze 3 lopen land, reeds 

belast met 2 schelling gemeen paijment en een b-erfcijns van 1 oude schild. 

 

Willelmus die Meester filius quondam Willelmi die Meester hereditarie 

vendidit Nijcholao dicto Coel Keelbreker hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: domo et) tribus 

lopinatis terre siliginee et una plaustra feni (dg: et e) sitis in 

parochia de Berlikem in loco dicto Berlaer inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis dicti Meester ex uno et inter communitatem ex alio et ex 

domo et edificiis supra dictas 3 lopinatas terre consistentibus ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: .) 

duobus solidis communis pagamenti et hereditario censu (dg: unus) unius 

aude scilt exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 250v 03 do 08-07-1389. 

Adam Luwe ev Luijtgardis dvw Pijramus gnd Moers zvw Johannes van Gherwen 

droeg over aan Theodericus gnd Slechs zvw Johannes gnd Slechs, tbv hem en 

Denkinus, Marcelius en Elizabeth, kvw voornoemde Johannes Slechs, een 

b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Asten, met Lichtmis in Asten te 
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leveren, gaande uit een stuk land64 gnd die Klein Braassem, in Asten, tussen 

kv Johannes gnd van Halle enerzijds en een gemene weg anderzijds, welk stuk 

land voornoemde wijlen Pijramus uitgegeven had aan Thomas gnd van 

Heijdenbraec voor cijnzen en cijnshoenderen en voor voornoemde b-erfpacht 

van 8 lopen rogge. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Solvit II Vleemsche (dg: IIII) placken (dg: p). 

Adam Luwe maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue uxoris filie quondam 

Pijrami dicti Moers filii quondam Johannis de Gherwen hereditariam 

paccionem octo lopinorum siliginis mensure de Asten (dg: quam) solvendam 

hereditarie purificationis et in (dg: Asp) Asten tradendam ex quadam 

pecia terre dicta (dg: m) communiter die Cleijn Braessem sitam in 

parochia de Asten inter hereditatem liberorum Johannis dicti de Halle ex 

uno et inter communem viam ex alio quam peciam terre dictus quondam 

Pijramus dederat ad pactum Thome dicto de (dg: Haij) Heijdenbraec 

scilicet pro censibus et pullis censualibus exinde de jure solvendis et 

pro predicta paccione octo lopinorum siliginis prout in litteris 

hereditarie (dg: vendidit Theoderico) supportavit Theoderico dicto Slechs 

(dg: ad opus sui) filio quondam Johannis dicti Slechs ad opus sui et ad 

opus Denkini Marcelii et Elizabeth liberorum dicti quondam Johannis 

Slechs (dg: kijnde) cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Pijrami et 

heredum eiusdem quondam Pijrami deponere. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Theoderico. 

 

BP 1178 f 250v 04 do 08-07-1389. 

Yudocus van den Hoevel beloofde aan Andreas Mol 11 Hollandse gulden of de 

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

 

Yudocus van den (dg: Hoev) Hoevel promisit Andree Mol XI Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 250v 05 do 08-07-1389. 

Ghibo zvw Johannes gnd Ghovarts beloofde aan Gherardus Gherijs 82 Hollandse 

dobbel, 3 Hollandse gulden voor 2 dobbel gerekend of de waarde, met 

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

 

Ghibo filius quondam Johannis dicti Ghovarts promisit (dg: ..) Gherardo 

Gherijs LXXXII Hollant dobbel scilicet III Hollant gulden pro duobus 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 250v 06 do 08-07-1389. 

Lija dvw Johannes van Maren gaf uit aan Albertus van Maren (1) een huis en 

tuin van wijlen Zibertus van Maren, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

achter erfgoed van wijlen Johannes van Maren, tussen de gemene stroom 

enerzijds en erfgoed van Nijcholaus gnd Cleijs Hagen en Engbertus die 

Corver anderzijds, (2) een weg65 die loopt van de Orthenstraat tot aan 

voornoemd huis en tuin tussen erfgoed van Arnoldus van Ghewanden enerzijds 

en het huis van Johannes zvw Johannes gnd Berssen anderzijds, zoals die 

behoorden aan wijlen Zibertus van Maren; de uitgifte geschiedde voor de 

hertogencijns, en thans voor een n-erfcijns van 6 Hollandse gulden of de 

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

voor het eerst met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389). Voornoemde Johannes 

zv Johannes Berssen en al degenen die wonen op erfgoed van voornoemde 

Johannes zv Johannes Berssen direct naast voornoemde weg, aan de kant van 

                         
64 Zie ← BP 1176 f 191v 17 ma 01-07-1381, overdracht van dit stuk land. 
65 Zie ← BP 1178 f 250r 03 do 08-07-1389, verklaring mbt deze weg. 
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Orthen, hebben recht van weg over voornoemde weg. 

 

Lija filia quondam Johannis de Maren cum tutore domum et ortum (dg: s) 

quondam Ziberti de Maren sitam in Busco in vico Orthensi retro 

hereditatem quondam Johannis de Maren inter (dg: hereditatem) communem 

aquam ibidem currentem ex uno (dg: et inter) #et# inter hereditatem 

Nijcholai dicti Cleijs Hagen et Engberti (dg: Hag) die Corver ex alio 

atque quandam viam tendentem ibidem a dicto vico Orthensi usque ad dictam 

domum et ortum inter hereditatem Arnoldi de Ghewanden ex uno et inter 

domum Johannis filii quondam Johannis dicti Berssen ex alio prout ibidem 

sitos (dg: sitos) et ad Zibertum de Maren spectare consueverunt ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Alberto de Maren pro censu domini 

ducis exinde solvendo dando etc et pro hereditaria paccione (dg: octo et 

dimidii) #sex# Hollant gulden seu valorem dando sibi ab alio hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis (dg: ex premissis) et primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro (dg: pro) ex premissis promittens cum 

tutore warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali 

condicione quod dictus Johannes filius Johannis Berssen (dg: habebit et 

obtinebit) et omnes pro tempore commorantes supra hereditatem dicti 

Johannis filii Johannis Berssen contigue iuxta dictam viam sitam in 

latere versus Orten habebunt et (dg: he) obtinebunt plenum jus eundi 

redeundi pergendi et ambulandi in dicta via et per dictam viam quotiens 

eis placuerit et videbitur expedire. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 250v 07 do 08-07-1389. 

Sijmon van Mijrabellum verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Sijmon de Mijrabello prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 250v 08 do 08-07-1389. 

Voornoemde Albertus beloofde aan voornoemde Lija 32 Hollandse gulden of de 

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

 

Dictus Albertus promisit dicte Lije XXXII Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 250v 09 do 08-07-1389. 

Hr Goeswinus van Lijenden ridder machtigde Willelmus van Volkel te manen 

etc en zijn goederen te beheren. 

 

Dominus Goeswinus de Lijenden miles dedit potestatem Willelmo de Volkel 

monendi etc et sua bona regendi etc usque ad revocacionem. Testes Heijme 

et W datum supra. 

 

BP 1178 f 250v 10 do 08-07-1389. 

Denkinus zvw Denkinus Broes soen: 4½ hont land, in het Geffense Vinkel, 

tussen Johannes Pauwels soen enerzijds en Neza {niet afgewerkt contract}. 

 

Denkinus (dg: Bro) filius quondam Denkini Broes soen quatuor et dimidium 

hont terre sita (dg: in parochia de Gheffen u) int Gheffensche Vinckel 

inter hereditatem Johannis Pauwels soen ex uno et inter hereditatem Neze. 

 

BP 1178 f 250v 11 do 08-07-1389. 

Henricus gnd die Custer zvw Arnoldus die Vrieze van Vechel verkocht aan 

Adam van Mierd een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit 1/3 deel in een hoeve van wijlen voornoemde Arnoldus Vrieze, in 

Veghel, ter plaatse gnd op Davelaar, tussen Maria Kogen enerzijds en 

Nijcholaus Lemkens anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Henricus dictus die Custer filius quondam Arnoldi die Vrieze de Vechel 

hereditarie vendidit (dg: Johanni) Ade de Mierd hereditarium censum 
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IIIIor librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex 

tercia parte ad dictum venditorem! in quodam manso dicti quondam Arnoldi 

Vrieze sito in parochia de Vechel ad locum dictum op Davelaer inter 

hereditatem Marie Kogen ex uno et inter hereditatem Nijcholai Lemkens ex 

alio et in attinentiis dicti mansi universis promittens super habita #et# 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

ducis et sufficientem facere. Testes ?Gerardus et W datum supra. 

 

BP 1178 f 250v 12 vr 09-07-1389. 

Johannes van der Voert van Scijnle en Johannes zvw Franco bakker maakten 

een erfdeling van erfgoederen die aan hen behoren, in Schijndel. 

Voornoemde Johannes zvw Franco kreeg (1) de hofstad gnd Kaijen Hostat, ter 

plaatse gnd aan die Voert, tussen voornoemde Johannes van der Voert 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Wijer 

Stuk, naast voornoemde Johannes van der Voert, (3) de helft van een 

visvijver aldaar, naast voornoemd stuk land, (4) de helft van 1 bunder 

beemd, ter plaatse gnd die Everdonk, naast Mathias van Hermalen enerzijds 

en Johannes Rijcards soen en Egidius van de Doorn anderzijds, (5) 1/3 deel 

van 40 oude penningen hertogencijns, gaande uit voornoemde goederen. 

 

(dg: .......). 

Johannes van der Voert de Scijnle et Johannes filius quondam Franconis 

pistoris palam recognoverunt se divisionem hereditariam fecisse de 

quibusdam hereditatibus ad se spectantibus sitis in parochia de Scijnle 

mediante qua divisione domistadium dictum Kaijen Hostat sita in parochia 

de Scijnle ad locum dictum aen die Voert inter hereditatem dicti Johannis 

van der Voert ex uno et inter communem plateam ex alio atque peciam! 

terre dictam dat Wijer Stuc sita iuxta hereditatem dicti Johannis van der 

Voert (dg: ex uno et inter hereditatem simul cum) atque medietatem! 

vivarii ibidem iuxta eandem peciam terre (dg: sitam) siti atque (dg: un 

dimidium bonarium) #medietas unius bonarii# prati siti in dicta parochia 

in loco dicto die Everdonc iuxta hereditatem Mathie de Hermalen ex uno et 

inter hereditatem Johannis Rijcards soen et Egidii de Spina ex alio simul 

cum (dg: censu) tercia parte XL denariorum antiquorum census domino duci 

ex premissis solvendis ut dicebant dicto Johanni filio quondam Franconis 

cesserunt in partem promittens ratam. Testes datum Emont et Aggere datum 

sexta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1178 f 250v 13 vr 09-07-1389. 

Voornoemde Johannes van der Voert van Scijnle kreeg (1) een stuk land, 

waarop het huis, gnd ter Voert, stond, met de helft van de visvijver 

aldaar, te weten de helft richting voornoemd stuk land, strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan de helft van voornoemde visvijver, (2) een kamp, gnd die 

Heikamp, ter plaatse gnd Eirde, tussen Weijndelmoedis dv Lambertus Heecs 

enerzijds en kinderen gnd Haspart Kijnderen anderzijds, (3) een stuk land, 

ter plaatse gnd die Langdonk, tussen Johannes van den Boegart enerzijds en 

Rijcardus van der Voert anderzijds, (4) de helft van 1 bunder, ter plaatse 

gnd Everdonk, naast Mathijas van Hermalen, (5) een beemd, ter plaatse gnd 

die Harde Beemden, tussen kinderen gnd Jonge Lemkens Kijnderen enerzijds en 

Willelmus die Meester anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione pecia terre sita in parochia de Scijnle supra 

quam domus dicta ter Voert consistere consuevit cum medietate vivarii 

ibidem scilicet cum illa medietate que [sita] est versus dictam peciam 

terre tendens a communi platea usque ad medietatem dicti vivarii item 

campus dictus die Heijcamp situs in parochia de Scijnle in loco dicto 

Eirde inter hereditatem Weijndelmoedis filie Lamberti Heecs ex uno et 

inter hereditatem liberorum! Haspart Kijnderen ex alio item pecia terre 

sita in dicta parochia in loco dicto die Langdonc inter hereditatem 

Johannis van den Boegart ex uno et inter hereditatem Rijcardi van der 

Voert ex alio item medietas unius bonarii siti in dicta parochia in loco 
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dicto Everdonc iuxta hereditatem Mathije de Hermalen item pratum situm in 

loco dicto die Harde Beemde inter hereditatem liberorum dicti! Jonge 

Lemkens Kijnderen ex uno et inter hereditatem Willelmi die Meester ex 

alio (dg: di) primodicto Johanni cesserunt in partem. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 F 06 f. 251. 

 Sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 09-07-1389. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 08-07-1389. 

 in crastino Jacobi: maandag 26-07-1389. 

 in festo Margarete: dinsdag 13-07-1389. 

 

BP 1178 f 251r 01 vr 09-07-1389. 

(dg: Johannes D). 

 

BP 1178 f 251r 02 vr 09-07-1389. 

Agnes wv Johannes Dachverlies, haar zoon Johannes en Gerardus van Wiel 

beloofden aan Johannes Carnau 279 Hollandse gulden of de waarde met 

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

 

Agnes relicta quondam Johannis Dachverlies Johannes eius filius et 

Gerardus de Wiel promiserunt Johanni Carnau ducentos et septuaginta novem 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Emont et Aggere datum (dg: ..) sexta post octavas Pe 

Pau. 

 

BP 1178 f 251r 03 vr 09-07-1389. 

De eerste twee zullen Gerardus schadeloos houden. 

 

(dg: I grossum). 

Duo primi servabunt Gerardum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 251r 04 do 08-07-1389. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen gaf uit aan Johannes zv Petrus die 

Coninc (1) de helft van de goederen, die waren van wijlen Godefridus van 

Erp, in Nuenen, ter plaatse gnd Reeftelingen, zoals die goederen behoorden 

aan wijlen voornoemde Godefridus, en zoals Elizabeth van Reeftelingen die 

goederen als hoevenaar bezit, (2) de helft van 1 bunder beemd, van wijlen 

voornoemde Godefridus van Erpe, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd die 

Lake, (3) de helft van ½ bunder beemd van wijlen voornoemde Godefridus van 

Erpe, ter plaatse gnd Oerle Broek, tussen Wautgherus gnd Wauthem Heijmans 

soen enerzijds en Jutta van den Nuwendike anderzijds, zoals deze helft! aan 

voornoemde Laurencius gekomen was na erfdeling met zijn broer Henricus, 

echter voor Laurencius gereserveerd (3) 3 lopen roggeland, uit de helft van 

een akker gnd die Landerics Acker, en voor Arnoldus van Gheel en jkvr Maria 

dvw voornoemde Godefridus van Erpe (4) de cijnzen, die op voornoemde 

goederen worden betaald; de uitgifte geschiedde voor (a) een b-erfcijns van 

3 pond geld aan het Geefhuis in Den Bosch, en thans voor (b) een n-erfpacht 

van 2½ mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen medietatem bonorum que 

fuerant quondam Godefridi de Erp sitorum in parochia de Nuenen in loco 

dicto Reeftelingen cum suis attinentiis singulis et universis (dg: 

quocumque consistentibus sive sitis) prout huiusmodi bona cum suis 

attinentiis ad dictum quondam Godefridum spectare consueverunt et prout 

Elizabeth de Reeftelingen dicta bona cum suis attinentiis tamquam colona 

eorundem possidere consuevit et ad presens possidet atque medietatem 

unius (dg: p) bonarii prati dicti quondam Godefridi de Erpe siti in 

parochia de Beke prope Arle in loco dicto die Lake atque medietatem 

dimidii bonarii prati dicti quondam Godefridi de Erpe siti in loco dicto 

Oerle Broec inter hereditatem Wautgheri dicti Wauthem Heijmans soen ex 

uno et inter hereditatem Jutte van den Nuwen-(dg: huze ex)-dike ex alio 
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(dg: exceptis et tamen et reservatis dicto Laurencio terribus) #pro# 

prout (dg: in litteris) huiusmodi medietas! dicto Laurencio mediante 

divisione prius habita inter ipsum !Henricum eius fratrem cessit in 

partem ut dicebat salvis tamen et reservatis dicto Laurencio (dg: 

medietate tribus medietate a m) tribus lopinatis terre siliginee de 

#medietate# agri dicti die Landerics Acker et (dg: reservat) reservatis 

et exceptis Arnoldo de Gheel et domicelle Marie filie dicti quondam (dg: 

domini) Godefridi de Erpe censibus supra dicta bona de jure solvendis ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni filio Petri die Coninc ab 

eodem hereditarie possidenda pro hereditario censu (dg: tribus) trium 

librarum monete mense sancti spiritus in Busco exinde solvendo dando etc 

atque pro hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Nuenen danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

(dg: d) obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: W) 

Gerardus et W datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1178 f 251r 05 do 08-07-1389. 

Arnoldus van den Goer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1178 f 251r 06 do 08-07-1389. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Laurencius 21 Gelderse gulden 

of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390), 13¾ Gelderse gulden 

of de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390), en 30 Gelderse gulden 

of de waarde met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1391) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Laurencio XXI Ghelre gulden seu valorem ad 

penthecostes proxime futurum atque XIIII (dg: Ghel) Ghelre gulden seu 

valorem minus quarta unius Gelre gulden ad purificationis proxime futurum 

persolvendos atque XXX Ghelre gulden seu valorem a purificationis proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 251r 07 do 08-07-1389. 

Theodericus gnd Smedeken zvw Arnoldus gnd Smit van Middelrode droeg over 

aan Arnoldus gnd Eghens soen een lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, 

op het leven van voornoemde Theodericus, met Sint-Jan-Baptist in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) 1 bunder beemd in Beek bij Aarle, (2) een stuk 

land in Lieshout, ter plaatse gnd die Hoeve van Duinhoven, (3) de helft van 

een huis en tuin in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, welke pacht 

Theodericus gekocht66 had van Marcelius Vos {niet afgewerkt contract: geen 

testes noch datum; het contract is ook niet doorgehaald}. 

 

Theodericus dictus Smedeken filius quondam Arnoldi dicti Smit de 

Middelrode (dg: vita) annuam et vitalem pensionem unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dicti Theoderici et non ultra in festo nativitatis beati Johannis 

baptiste et in Busco tradendam et deliberandam ex uno bonario prati sito 

in parochia de Beke prope Arle atque (dg: p) ex pecia terre sita in 

parochia de Lijeshout in loco dicto die Hoeve van Duijnhoven et ex 

medietate domus et orti sitorum in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch 

quam pensionem dictus Theodericus erga Marcelium Vos emendo acquisiverat 

prout in litteris supportavit Arnoldo dicto Eghens soen cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1178 f 251r 08 do 08-07-1389. 

Johannes van den Berghe van Dommellen en Bonefacius gnd Faes van Enode 

visser beloofden aan Elizabeth van Blakenbroec 64 Gelderse gulden of de 

                         
66 Zie ← BP 1176 f 195r 13 do 11-07-1381, verkoop van deze lijfpacht. 
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waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Johannes van den Berghe van Dommellen et Bonefacius dictus Faes de Enode 

piscator promiserunt Elizabeth de Blakenbroec LXIIII (dg: Hollant gulden) 

Ghelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 251r 09 do 08-07-1389. 

Ywanus Stierken en zijn broer Henricus Stierken beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 60 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-

1389) te betalen, op straffe van 2. 

 

Ywanus Stierken et Henricus Stierken eius frater promiserunt Philippo 

Jozollo etc LX aude scilde Francie ad Remigii proxime futurum (dg: 

futurum) persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 251r 10 ma 26-07-1389. 

Gerardus van Hees riemmaker zvw Gerardus van Hees smid verkocht aan Adam 

van Mierd een n-erfcijns67,68,69 van 40 schelling geld, een helft te betalen 

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

van verkoper, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Godefridus van Risingen hoefslager enerzijds en erfgoed van Willelmus Donc 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 5 pond 

geld. 

 

Gerardus de Hees corrigiator filius quondam Gerardi de Hees fabri 

hereditarie vendidit Ade de Mierd hereditarium censum quadraginta 

solidorum monete solvendum hereditarie (dg: nativitatis Johannis ex domo 

et area dicti) mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Godefridi 

de Risingen calciferiatoris ex uno et inter hereditatem Willelmi Donc ex 

alio promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu quinque 

librarum monete predicte exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Rover et Aggere datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1178 f 251r 11 ma 26-07-1389. 

Theodericus van Heze zvw Johannes van Heze beloofde aan Johannes van den 

Hoevel Zerijs soen 12 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus 

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

 

Theodericus de Heze filius quondam Johannis de Heze promisit Johanni (dg: 

Zerijs so d) van den Hoevel Zerijs soen XII Hollant gulden seu valorem ad 

(dg: nativitatis Domini) #Martini# proxime futurum persolvendos. Testes 

Emont et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 251r 12 ma 26-07-1389. 

(dg: De eerste zal de andere schadeloos houden). 

 

(dg: Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra). 

 

BP 1178 f 251r 13 ma 26-07-1389. 

Henricus Raet en Gerardus Raet zvw Henricus van den Laer beloofden aan 

Arnoldus Groetart 135 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

                         
67 Zie → BP 1180 p 239r 08 za 05-12-1394 (4), maning van waarschijnlijk deze 

cijns. 
68 Zie → BP 1180 p 245r 07 di 15-12-1394, maning van mogelijk deze cijns. 
69 Zie → BP 1180 p 650v 03 vr 22-12-1396 (1), maning van waarschijnlijk deze 

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

 

Henricus Raet et Gerardus Raet filius quondam Henrici van den Laer 

promiserunt Arnoldo Groetart centum et XXXV Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 251r 14 ma 26-07-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 251r 15 di 13-07-1389. 

Johannes van Os zvw Goeswinus van Bernheze droeg over aan Lambertus 

Leijdecker een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis?, gaande uit een hofstad, 63 voet 

breed, in Den Bosch, over de Visbrug, naast de nieuwe muur, van welke cijns 

een helft aan Margareta wv voornoemde Goeswinus gekomen was na overlijden 

van haar zuster Elizabeth ev Jacobus zvw Willelmus die Heirde, en van welke 

cijns voornoemde Johannes van Os en diens moeder voornoemde wijlen 

Margareta de andere helft verworven hadden van Hermannus Loden soen. 

 

(dg: Johannes ?Feij) Johannes de Os filius quondam Goeswini de (dg: B) 

Bernheze hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim! ex quodam domistadio sexaginta tres 

pedatas in latitudine continente sito in Busco ultra pontem piscium iuxta 

novum murum ibidem de quo censu una medietas Margarete relicte dicti 

quondam Goeswini de morte quondam Elizabeth eius sororis uxoris olim 

Jacobi filii quondam Willelmi die Heirde successione est advoluta et (dg: 

de quo ce) de quo censu dictus Johannes de Os et dicta quondam Margareta 

eius (dg: f) mater (dg: .) reliquam medietatem erga Hermannum Loden soen 

acquisiverant prout in litteris (dg: supportavit Lamberto) et quem censum 

nunc ad se spectare dicebat supportavit Lamberto Leijdecker (dg: filio) 

cum (dg: omnibus) #et# litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui et dicte (dg: s) Margarete sue matris 

deponere. Testes Heijme et Rover datum in festo Margarete. 

 

1178 mf7 F 09 f. 251v. 

 in festo Magdalene: donderdag 22-07-1389. 

 

BP 1178 f 251v 01 do 22-07-1389. 
†Johannes gnd Plaetmaker. 

1. Hermannus (x) †Aleijdis dv Gerardus Groij van Driel 

a. Kinderen van Hermannus 

2. Yda (x) Arnoldus van den Hoernic 

3. Gertrudis (x) Nijcholaus Plaetmaker. 

Hermannus zvw Johannes gnd Plaetmaker, voor zich en voor zijn kinderen, 

Arnoldus van den Hoernic ev Yda, en Nijcholaus Plaetmaker ev Gertrudis, dvw 

voornoemde Johannes Plaetmaker, maakten een erfdeling van goederen van 

voornoemde wijlen Johannes Plaetmaker. 

Hermannus kreeg (1) een hofstad van voornoemde wijlen Johannes Plaetmaker, 

en aangelegen roggelanden in Nuland, tussen de gemene weg enerzijds en 

Marcelius van den Pedel anderzijds, (2) een stuk land aldaar, aan de andere 

kant van de gemene weg, tussen Elizabeth wv Ancelmus van Nuwelant enerzijds 

en een zekere gnd Neijser anderzijds, (3) de helft van een kamp in Nuland, 

tussen Willelmus van Nuwelant enerzijds en Johannes van den Dijk 

anderzijds, (4) de helft van 3 morgen land in Nuland, tussen erfgoed van de 

kerk van Nuland enerzijds en Mechtildis van Uden anderzijds, (5) de helft 

van 8 hont land in Nuland, ter plaatse gnd in de Nieuwe Polder, tussen 

erfgoed van het leprozenhuis bij Den Bosch enerzijds en Hermannus van Loen 

anderzijds, (6) de helft van 2 morgen land ter plaatse gnd Elias Hoeve, 

daar achter, tussen erfgoed gnd Bekkers Hoeve enerzijds en erfgoed van de 

kerk van Nuland anderzijds, (7) een huis en erf in Den Bosch, in een 
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straatje dat loopt van de Vughterstraat naar de stadsmuur, voor het 

woonhuis van wijlen Arnoldus Berwout, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus 

Bac enerzijds en erfgoed van Johannes die Wever van Lijemde anderzijds. De 

kinderen van voornoemde Hermannus, verwekt bij wijlen zijn vrouw Aleijdis 

dv Gerardus Groij van Driel hebben hierin recht, zoals zij dat hebben 

volgens de costumen van Den Bosch. 

 

Hermannus filius quondam Johannis dicti Plaetmaker pro se et suis liberis 

et Arnoldus van den (dg: Hoernl) Hoernic maritus et tutor Yde sue uxoris 

et Nijcholaus Plaetmaker maritus et tutor Gertrudis sue uxoris filiarum 

dicti quondam Johannis Plaetmaker palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de bonis dicti quondam Johannis Plaetmaker 

nunc ad ipsos spectantibus ut dicebant mediante qua divisione domistadium 

dicti quondam Johannis Plaetmaker et terre siliginee dicto domistadio 

adiacentes site in parochia de Nuwelant inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem Marcelii van den Pedel ex alio item pecia terre sita 

ibidem ab altero latere communis platee ibidem inter hereditatem 

Elizabeth relicte Ancelmi de Nuwelant ex uno et inter hereditatem 

cuiusdam dicti Neijser ex alio item medietas cuiusdam campi siti in (dg: 

parochia) dicta parochia de Nuwelant inter hereditatem Willelmi de 

Nuwelant ex uno et inter hereditatem Johannis de Aggere item medietas 

trium iugerum terre sitorum in dicta parochia inter hereditatem ecclesie 

de Nuwelant ex uno et inter hereditatem Mechtildis de Uden ex alio item 

medietas octo hont terre sitorum (dg: in loco dicto) in dicta parochia in 

loco dicto in den Nuwen Polre inter hereditatem domus leprosorum prope 

Buscumducis ex uno et inter hereditatem Hermanni de Loen ex alio item 

(dg: unum iuger terre situm retro in loco dicto Elijaes Hoeven inter 

here) medietas duorum iugerum terre sitorum in loco dicto Elijaes Hoeven 

retrorsum ibidem inter hereditatem dictam Beckers Hoeve ex uno et inter 

hereditatem (dg: ecclesie) ecclesie de Nuwelant ex alio item domus et 

area sita in Busco in viculo tendente a vico Vuchtensi versus murum 

oppidi de Busco ante habitationem quondam Arnoldi Berwout inter 

hereditatem quondam Arnoldi Bac ex uno et inter hereditatem Johannis die 

Wever de Lijemde ex alio #cum suis oneribus ad premissa spectantibus et 

ad hoc spectantibus# ut dicebat dicto Hermanno + cesserunt in partem ut 

alii recognoverunt promittentes ratam servare et dampna equaliter 

portabunt tali condicione quod liberi dicti Hermanni ab eodem Hermanno et 

Aleijde quondam eius uxore filia (dg: J) Gerardi Groij de Driel pariter 

geniti stabunt ad premissa in toto eo jure quod eis competet in bonis 

(dg: quondam #eiusdem# Johannis Plaetmaker et Gertrudis quondam eius 

prime uxoris) juxta legem et consuetudinem oppidi de Busco. Testes (dg: 

datum supra) testes Heijme et W datum in festo (dg: Margarete) Magdalene. 

 

BP 1178 f 251v 02 do 22-07-1389. 

Arnoldus van den Hoernic kreeg (1) een stuk land gnd der Monic Land, in 

Nuland, beiderzijds tussen wijlen Willelmus Kepken, (2) de helft van een 

kamp in Nuland, tussen Willelmus de Nuwelant enerzijds en Johannes van den 

Dijk anderzijds, (3) de helft van 3 morgen land in Nuland, tussen erfgoed 

van de kerk van Nuland enerzijds en Mechtildis van Uden anderzijds, (4) de 

helft van 8 hont land, in Nuland, ter plaatse gnd in den Nieuwe Polder, 

tussen erfgoed van het leprozenhuis bij Den Bosch enerzijds en Hermannus 

van Loen anderzijds, met de lasten, (5) het achterste deel van een erfgoed 

van voornoemde wijlen Johannes Plaetmaker, in Den Bosch, in de 

Zadelmakersstraat, tussen erfgoed van Johannes van Malsen enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Mijngen anderzijds, op welk achterste deel een 

nieuwe kamer gebouwd is, tezamen met de brug, voor voornoemd achterste deel 

gelegen, op de stroom aldaar richting de plaats gnd Zile, en welk achterste 

deel vrij zal zijn van elke cijns. Voornoemde Nijcholaus Plaetmaker zal 

alle cijnzen uit voornoemd erfgoed van voornoemde wijlen Johannes 

Plaetmaker, gelegen in de Zadelmakersstraat, betalen. 
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Et mediante qua divisione pecia terre dicta der Monic Lant sita in 

parochia de Nuwelant inter hereditatem Willelmi quondam Kepken ex utroque 

latere item medietas cuiusdam campi siti in parochia de Nuwelant inter 

hereditatem Willelmi de Nuwelant ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Aggere ex alio item medietas trium iugerum terre sitorum in dicta 

parochia inter hereditatem ecclesie de Nuwelant ex uno et inter 

hereditatem Mechtildis de Uden ex alio item medietas octo hont #terre# 

sitorum in dicta parochia in loco dicto in den Nuwen Polre inter 

hereditatem domus leprosorum prope Buscumducis ex uno et inter 

hereditatem Hermanni de Loen ex alio #cum suis oneribus# item quadam 

posterior pars (dg: domus) hereditatis dicti quondam Johannis Plaetmaker 

site in Busco ad vicum selliparorum inter hereditatem Johannis de Malsen 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Mijngen ex alio scilicet illa 

posterior pars dicte hereditatis supra quam posteriorem partem est 

edificata nova camera simul cum (dg: cum) ponte consistente ante dictam 

posteriorem (dg: pars) partem supra aquam ibidem currentem versus locum 

dictum Zile et que posterior pars erit libera ab omni censu + dicto 

Arnoldo van den Hoernic cesserunt in partem ut alii recognoverunt super 

quibus etc promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt hoc 

addito quod dictus Nijcholaus Plaetmaker solvet annuatim omnes census ex 

dicta hereditate dicti quondam Johannis Plaetmaker #sita in vico 

selliparorum# de jure solvendos sic quod dicto Arnoldo dampna exinde non 

eveniant ut dictus Nijcholaus recognovit et (dg: repromisit promisit 

insuper dictus Hermannus super #omnia# habita et habenda quod ipse omnem 

obligationem calangiam et impeticionem ex parte sui et quorumcumque 

suorum liberorum et heredum in premissis existentem seu eventuram deponet 

et quod ipse omnes suos liberos et heredes perpetue tales habebit quod 

nunquam presument se jus in premissis) connotum est eciam quod si dicto 

Arnoldo de premissis aliquid via juris evincetur a liberis et heredibus 

dicti Hermanni quod extunc dictus Arnoldus (dg: huiusmodi) dampnum exinde 

eveniens recuperare valebit ad et supra bona dicto Hermanno in partem 

cessa et (dg: supra et bona #bona ?cuiusdam# dicto Nijcholao(?) in partem 

cessa. #Testes datum supra#. 

 

BP 1178 f 251v 03 do 22-07-1389. 

Nijcholaus Plaetmaker kreeg (1) roggelanden in Heze, beiderzijds tussen 

wijlen hr Henricus van Nuwelant ridder, (2) 4 hont land aldaar, aan de 

andere kant van de weg, beiderzijds tussen voornoemde wijlen hr Henricus 

van Nuwelant, (3) 1 morgen land aldaar, naast voornoemde 4 hont, tussen 

Godefridus Sceijvel enerzijds en wijlen hr Henricus van Nuwelant 

anderzijds, (4) 2 morgen land, ter plaatse gnd Groot Nuland, tussen 

Godefridus Sceijvel enerzijds en Mechtildis van Uden anderzijds, (5) 2 

morgen land, gelegen voor de plaats gnd Veren Elias Hoeve, tussen erfgoed 

gnd Bekkers Hoeve enerzijds en erfgoed van de kerk van Nuland anderzijds, 

(6) de helft van 2 morgen, achter gelegen ter plaatse gnd Elias Hoeve, 

tussen erfgoed gnd Bekkers Hoeve enerzijds en erfgoed van de kerk van 

Nuland anderzijds, (7) het voorste deel van een erfgoed van voornoemde 

wijlen Johannes Plaetmaker, in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, tussen 

erfgoed van Johannes Plaetmaker enerzijds en erfgoed van Johannes van 

Mijngen anderzijds, te weten het voorste deel richting de 

Zadelmakersstraat, reikend van de Zadelmakersstraat achterwaarts tot aan de 

nieuwe kamer van hetzelfde erfgoed, welke nieuwe kamer ten deel viel aan 

voornoemde Arnoldus van den Hoernic. Voornoemde Nijcholaus Plaetmaker 

betaalt alle cijnzen die uit geheel het erfgoed gaan van voornoemde wijlen 

Johannes Plaetmaker, in de Zadelmakersstraat. 

 

Et mediante qua divisione terre siliginee site in (dg: parochia de 

Roesmalen in loco dicto) Heze inter hereditatem (dg: d) quondam (dg: 

Willelmi de N) domini Henrici de Nuwelant militis ex utroque latere item 

quatuor hont terre sita ibidem (dg: inter) ab altero latere platea (dg: 

..) inter hereditatem dicti quondam domini Henrici de Nuwelant ex utroque 
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latere item unum iuger terre situm ibidem iuxta dicta quatuor hont inter 

hereditatem (dg: dicti quondam) Godefridi Sceijvel ex uno et inter 

hereditatem quondam domini Henrici de Nuwelant ex alio item duo iugera 

terre sita sita ad locum dictum Groet Nuwelant inter hereditatem 

Godefridi Sceijvel ex uno et inter hereditatem Mechtildis de Uden ex alio 

item duo iugera terre sita (dg: in) #ante# loco dicto Veren Elijaes 

Hoeven (dg: ante) inter hereditatem dictam Beckers Hoeve ex uno et inter 

hereditatem ecclesie de Nuwelant ex alio item (dg: unum) medietas duorum 

iugerum terre sitorum retrorsum in loco dicto Elijaes Hoeven inter 

hereditatem dictam Beckers Hoeve ex uno et inter hereditatem ecclesie de 

Nuwelant ex alio item (dg: pt) anterior partem (dg: domus et aree) 

#hereditatis# dicti quondam Johannis Plaetmaker site in Busco in vico 

selliparorum inter hereditatem Johannis Plaetmaker ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Mijngen ex alio scilicet illam anteriorem partem 

que sita est versus dictum vicum selliparorum et (dg: p) que anterior 

pars tendit a dicto vico (dg: vico) selliparorum retrorsum usque ad novam 

cameram eiusdem hereditatis que nova camera cessit dicto Arnoldo van den 

Hoernic in #cum# partem ut dicebant #cum suis oneribus# in partem ut 

dicebant + dicto Nijcholao cesserunt in partem promittentes ratam servare 

et dampna equaliter portabunt tali condicione quod dictus Nijcholaus 

Plaetmaker solvet annuatim omnes census ex dicta integra (dg: parte 

dicti) hereditate dicti quondam Johannis Plaetmaker sita in dicto vico 

selliparorum de jure solvendos sic quod dicto Arnoldo (dg: de) van den 

Hoernic dampna exinde non eveniant promisit insuper dictus Hermannus 

super (dg: habita et habenda) ?illam medietatem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 251v 04 do 22-07-1389. 

Arnoldus van den Hoernic beloofde aan Nijcholaus gnd Plaetmaker een 

n-erfcijns van 8 pond, 1 oude groot Tournoois voor 16 penningen gerekend of 

de waarde, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Arnoldus van den Hoernic promisit #super omnia# se daturum et soluturum 

Nijcholao dicto Plaetmaker hereditarium censum octo librarum grosso 

Turonensi denario antiquo pro sedecim denariis computato seu valorem 

hereditarie Remigii ex omnibus suis bonis quocumque sitis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 251v 05 do 22-07-1389. 

Voornoemde Hermannus, Arnoldus en Nijcholaus verklaarden een erfdeling 

gemaakt te hebben van (1) een b-erfcijns van 4 pond geld, die Hubertus zv 

Johannes van Hellu beloofd had aan Johannes Plaetmaker van Moudewijc, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en tuin in Nuland, tussen kv 

Emondus van Nuwelant enerzijds en Petrus zv Theodericus anderzijds, (2) een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Henricus zvw Godescalcus van den 

Loeshovel aan voornoemde Johannes van Moudewijc den Plaetmaker moest 

betalen, gaande uit 4 stukken beemd in Hees, ter plaatse gnd die Bleken. 

Hermannus kreeg 44 schelling uit de cijns van 4 pond. 

Arnoldus kreeg 36 schelling uit de cijns van 4 pond. 

Voornoemde Nijcholaus kreeg de cijns van 40 schelling. 

 

Dicti Hermannus Arnoldus et Nijcholaus palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de hereditario censu quatuor librarum monete 

quam Hubertus filius Johannis de Hellu promisit se daturum et soluturum 

Johanni Plaetmaker de Moudewijc hereditarie nativitatis Domini ex domo et 

orto sitis in parochia de Nuwelant inter hereditatem liberorum Emondi de 

Nuwelant ex uno et inter hereditatem Petri filii Theoderici ex alio prout 

in litteris et hereditarius census XL solidorum monete quem Henricus 

filius quondam Godescalci van den (dg: Laet) Loeshovel dicto Johanni de 

Moudewijc den Plaetmaker solvere consuevit ex quatuor peciis prati sitis 

in parochia (dg: de) de Hees in loco dicto die Bleken prout in litteris 

mediante qua divisione XLIIII solidi de dicto censu IIIIor librarum dicto 
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Hermanno cesserunt in partem et XXXVI solidi de dicto censu (dg: de .) 

IIII librarum dicto Arnoldo cesserunt in partem et dictus census XL 

solidorum dicto Nijcholao cessit in partem ut recognoverunt promittentes 

ratam servare servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 251v 06 do 22-07-1389. 

Bepaling voor het geval voornoemde Arnoldus en Nijcholaus wat betreft de 

goederen die hen ten deel vielen uitgewonnen zouden worden door kv 

voornoemde Hermannus en Aleijdis. 

 

si dictis Ar[noldo] et Nij[cholao] seu eorum alter aliquid vel alique de 

dictis suis bonis eis seu eorum alteri in partem cessis ut prefertur 

imposterum evincentur in judicio spirituali vel seculari a ?liberis 

dictis liberis dicti H[ermanni] ab eo et dicta quondam Aleijde etc 

pariter genitis quod extunc dicti Ar[noldus] et Nij[cholaus] et eorum 

alter (dg: poterint) habebunt et habere poterint libere ...dium ad dictas 

hereditates dicto H[ermanno] in partem cessas et ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ad et supra dictas hereditates 

dicti H[ermanni] (dg: .......) libere prosequi et recuperare dict.. 

....... ....... ....... ....... ....... ....... 

 

1178 mf7 F 07+08 los vel na f. 251, is f.250A. 

 Sint-Luciadage: vrijdag 13-12-1387 / 18 december 1387 geschreven. 

 

BP 1178 f 250ar 01 ±wo 18-12-1387. 

Hendrick Dicbier dominus de Mierle 18 xber 1387 St Lucia dage. 

 

BP 1178 f 250ar 02 ±wo 18-12-1387. 

Hendrina Croffert weduwe Cornelis Cornelis Becx. 

 

{Geschreven op een deels afgescheurd vel papier van een voorgedrukte 

uitnodiging voor de stadsvergadering: 

d’Heer –open gelaten- 

Versocht morg.. 

in Stads-vergad..... 

Actum s’Hertogenbos..} 

 

1178 mf7 F 10 f. 252. 

 in divisione apostolorum: donderdag 15-07-1389. 

 in die divisionis apostolorum anno LXXXIX: donderdag 15-07-1389. 

 

BP 1178 f 252r 01 ±do 15-07-1389. 

Jan Gielijs en Theodericus die Wolf. 

 

Jan Gielijs et Theodericus die Wolf. 

 

BP 1178 f 252r 02 do 15-07-1389. 

Johannes zvw Willelmus gnd die Hertoge verkocht aan Godefridus zvw Arnoldus 

van Berlikem de helft van een b-erfcijns van 2 oude schilden of ander 

paijment van dezelfde waarde, die Marcelius zv Marcelius gnd Bastart van 

Herpen beloofd70 had aan voornoemde Johannes, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een hofstad in Oss, ter plaatse gnd aan die Voerstraat, tussen 

eerstgenoemde Marcelius enerzijds en Metta van Herpen anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Willelmi dicti die Hertoge medietatem hereditarii 

census duorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem Marcelius filius 

Marcelii dicti (dg: Ba) Bastart de Herpen promisit se daturum et 

                         
70 Zie ← BP 1178 f 006v 01 ma 09-12-1387, uitgifte van de hofstad voor de 

cijns. 
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soluturum dicto Johanni hereditarie (dg: nativitatis) nativitatis Domini 

ex quodam domistadio sito in parochia de Os ad locum dictum aen die (dg: 

Voers) Voerstraet inter hereditatem primodicti Marcelii ex uno et inter 

hereditatem Mette de Herpen ex alio prout in litteris vendidit Godefrido 

filio quondam Arnoldi de Berlikem supportavit cum litteris et jure 

occacione dicte medietatis promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes W et Dordrecht datum in divisione apostolorum. 

 

BP 1178 f 252r 03 do 15-07-1389. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Marcelius zv Marcelius gnd 

Bastart van Herpen beloofde” en Godefridus zvw Andreas van Berlikem 

beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan voornoemde Johannes 

verkoper. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Marcelius filius (dg: quo) Marcelii 

dicti Bastart de (dg: Herp) Herpen promisit et Godefridus filius quondam 

Andree de Berlikem promisit tradere dicto Johanni venditori ut in forma. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 252r 04 do 15-07-1389. 

Marcelius zv Petrus van Bijstervelt en Laurencius Rutghers soen szv 

voornoemde Petrus beloofden aan Johannes Raven, tbv vrouwe Ermgardis van 

Warthusen, 34 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas aanstaande (di 30-

11-1389) in Den Bosch te leveren. 

 

Marcelius (dg: Pe) filius Petri de Bijstervelt et Laurencius Rutghers 

soen gener (dg: -i) dicti Petri promiserunt Johanni Raven ad opus (dg: 

domicelle) domine Ermgardis de Warthusen XXXIIII modios siliginis mensure 

de Busco ad Andree proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. 

Testes Berkel et Dordrecht datum (dg: ..) in die divisionis apostolorum. 

 

BP 1178 f 252r 05 do 15-07-1389. 

Ambrosius gnd Broes Balen soen droeg over aan Johannes Hals zvw Gerardus 

Hals een b-erfpacht van 9 lopen rogge, Bossche maat, die Gerardus gnd Arts 

soen beloofd had met Lichtmis in Rosmalen, in het huis van voornoemde 

Ambrosius, aan voornoemde Ambrosius te leveren, gaande uit een stuk land, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen wijlen Henricus van Luer 

enerzijds en voornoemde Gerardus anderzijds, met de voorwaarden in de brief 

vermeld. 

 

Ambrosius dictus Broes Balen soen hereditariam paccionem novem lopinorum 

siliginis mensure de Busco quam Gerardus dictus Arts soen promisit se 

daturum et soluturum dicto Ambrosio hereditarie purificationis et in 

parochia de Roesmalen in domo dicti (dg: Ambr) Ambrosii tradendam (dg: 

trade) ex pecia terre sita in parochia de Roesmalen predicta in loco 

dicto Heze inter hereditatem quondam Henrici de Luer ex uno et inter 

hereditatem dicti Gerardi ex alio prout in litteris supportavit Johanni 

Hals #filio Gerardi quondam Hals# cum litteris #et cum condicionibus in 

dictis litteris contentis# et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Gerardus et W datum supra. 

 

BP 1178 f 252r 06 do 15-07-1389. 

Johannes zvw Johannes gnd van Welle verkocht aan Hadewigis dvw Thomas van 

Ghemert een n-erfcijns van 4 Hollandse gulden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Empel, tussen Johannes 

Swartoghe enerzijds en wijlen Willelmus gnd die Verre anderzijds, (2) 4½ 

hont land, in Empel, ter plaatse gnd de Heuvel, tussen Willelmus Stevens 

soen van den Eijnde enerzijds en Albertus zv Arnoldus Lodewijchs soen van 

Kessel anderzijds, reeds belast met 2 groten gemeen paijment. Verkoper en 

zijn zoon Stephanus beloofden de onderpanden van waarde te houden. Is de 
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knecht van Franco van Ghestel. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti de Welle hereditarie vendidit 

Hadewigi filie quondam Thome de Ghemert hereditarium censum quatuor 

gulden monete Hollandie seu valorem solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex domo et (dg: area) orto dicti venditoris sitis in parochia de 

(dg: M) Empel inter hereditatem Johannis Swartoghe ex uno et inter 

hereditatem (dg: .) quondam Willelmi dicti die Verre ex alio atque ex 

quatuor et dimidio hont terre dicti venditoris sitis in dicta parochia in 

loco dicto den Hoevel inter hereditatem Willelmi Stevens soen van den 

Eijnde ex uno et inter hereditatem Alberti filii Arnoldi Lodewijchs soen 

de Kessel ex alio promittens (dg: et c) warandiam et obligationem 

deponere exceptis duobus grossis communis pagamenti promittens dictus 

venditor et cum (dg: Step) Stephanus eius filius indivisi super habita et 

habenda sufficientem sufficientem facere. Testes datum supra. Est famulus 

Franconis de Ghestel. 

 

BP 1178 f 252r 07 do 15-07-1389. 

(dg: Johannes zv Rutgherus gnd). 

 

(dg: Johannes filius Rutgheri dicti .). 

 

BP 1178 f 252r 08 do 15-07-1389. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande heden, met 40 Hollandse 

gulden of de waarde en met de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld 

in de kamer, in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Gerardus Osse en 

Franco van Os Broes Balen soen. 

 

+. 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper cum XL Hollant gulden seu valorem et cum censu anni 

redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus Johanne de Globo 

Gerardo Osse Francone de (dg: d) Os Broes Balen soen datum in die 

divisionis apostolorum anno LXXXIX hora none. 

 

BP 1178 f 252r 09 do 15-07-1389. 

(dg: Godef). 

 

BP 1178 f 252r 10 do 15-07-1389. 

Henricus van den Broecke van Scijnle, Matheus gnd Thoet Lambrechts soen en 

Gerardus van Gale beloofden aan hr Henricus van de Broek, tbv hr Ghisbertus 

van de Broek investiet van Baerle, 89 Hollandse gulden, 15 Vlaamse plakken 

voor 1 gulden gerekend, of 30 cleijken voor 1 gulden gerekend of ander 

paijment van dezelfde waarde, en 2 cleijken met Sint-Remigius aanstaande 

(vr 01-10-1389) te betalen. 

 

Henricus van den Broecke de Scijnle Matheus dictus Thoet Lambrechts soen 

Gerardus van (dg: va) Gale promiserunt domino Henrico (dg: va) de Palude 

ad opus domini Ghisberti de Palude investiti de (dg: Bael) Baerle 

octoginta novem Hollant gulden scilicet XV Vleemsche placken pro quolibet 

gulden seu (dg: XXX) XXX cleijken pro quolibet gulden seu aliud 

pagamentum eiusdem valoris et duos cleijken ad Remigii proxime futurum 

(dg: fu) persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 252r 11 do 15-07-1389. 

Gerardus Vriezen soen van Buekenlaer en Egidius Truden soen van Davenlaer 

beloofden aan Arnoldus Heijme 24 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Gerardus Vriezen soen de Buekenlaer et (dg: Go) Egidius Truden #soen# van 

Davenlaer promiserunt Arnoldo Heijme XXIIII Hollant gulden seu valorem ad 
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nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 252r 12 do 15-07-1389. 

Johannes zv Reijmboldus van Ussen en Henricus Bubben soen beloofden aan 

Arnoldus Heijme, gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk jaar met Kerstmis 24 

Hollandse gulden of de waarde te betalen. 

 

Johannes filius (dg: Rol Reijboldi de . Uden) filius !Reijboldi de Ussen 

et Henricus Bubben soen promiserunt indivisi super omnia se daturos et 

soluturis Arnoldo Heijme ad spacium (dg: sex) #IIII# annorum datam 

presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum (dg: s) quatuor 

annorum XXIIII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes testes datum supra. 

 

BP 1178 f 252r 13 do 15-07-1389. 

Godefridus van Zeelst en Johannes zv Gerardus van Vladeracken beloofden aan 

Ghibo Kesselman de jongere 56 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Godefridus de Zeelst et Johannes filius Gerardi de Vladeracken 

promiserunt Ghiboni Kesselman juniori LVI Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) 

Heijme et W datum supra. 

 

BP 1178 f 252r 14 do 15-07-1389. 

Johannes zv Rutgherus Luben soen deed tbv Rodolpha wv Arnoldus Last en haar 

kinderen Albertus, Rodolphus en Arnoldus, afstand71 van (1) een huis en erf 

in Den Bosch, naast de Korenbrug, tussen erfgoed van Jacobus Scutter 

enerzijds en erfgoed van Ghibo Vette anderzijds, (2) een b-erfcijns van 4 

pond oude pecunia, die Beatrix dvw Gerardus gnd Neve beurde uit erfgoederen 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, die Paulus Zeghers soen aan voornoemde Beatrix met Kerstmis 

leverde, gaande uit erfgoederen in Waalwijk. 

 

Johannes filius (dg: ..) Rutgheri (dg: Lub) L[u]ben soen super domo et 

area sita in Busco iuxta pontem bladi inter hereditatem Jacobi Scutter ex 

uno et inter hereditatem Ghibonis Vette ex alio insuper super annuo et 

hereditario censu quatuor librarum antique pecunie quem Beatrix filia 

quondam Gerardi dicti Neve habuit solvendam annuatim ex quibusdam 

hereditatibus sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto Bruggen item 

super hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco quam 

Paulus Zeghers soen dicte Beatrici solvere consuevit hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex quibusdam hereditatibus sitis in Waelwijc ad opus 

Rodolphe relicte quondam Arnoldi Last Alberti Rodolphi et Arnoldi 

liberorum eiusdem Rodolphe renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 252r 15 do 15-07-1389. 

Johannes van Brolijo beloofde aan Henricus Melijs soen 112 Hollandse gulden 

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

 

Johannes de Brolijo promisit Henrico Melijs soen centum et XII Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvedos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 252r 16 do 15-07-1389. 

Henricus Pels zv Henricus Pels verkocht aan Adam van Mierd een n-erfrente 

van 12 Mertse hoenderen, met Allerheiligen te leveren, gaande uit een stuk 

land, gnd Noppenakker, in Heeswijk, tussen Johannes van Dordrecht enerzijds 

                         
71 Zie ← BP 1177 f 206r 03 ma 11-09-1385, afstand van deze goederen. 



Bosch’ Protocol jaar 1389 05. 

 

134 

en Petrus Ghiben soen anderzijds, reeds belast met 1 zester haver. 

 

Henricus Pels filius (dg: quondam) Henrici Pels hereditarie vendidit Ade 

de Mierd hereditarium redditum XII Mertsche hoenre solvendum hereditarie 

omnium sanctorum ex pecia terre dicta Noppenacker sita in parochia de 

Hezewijc inter hereditatem Johannis de (dg: Hezewijc ex) Dordrecht ex uno 

et inter Petri Ghiben soen ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno sextario 

(dg: s) avene exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf7 F 11 f. 252v. 

 in divisione apostolorum: donderdag 15-07-1389. 

 

BP 1178 f 252v 01 do 15-07-1389. 

Zacharias gnd Zeij zvw Willelmus Roetart verkocht aan Elizabeth dvw 

Henricus Sparbossche een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd aan Smael Wael, tussen Theodericus 

Roetart enerzijds en Metta dvw Johannes Boijen anderzijds, (2) 2½ lopen 

roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen Godefridus Grieten 

soen enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, deze 2½ lopen reeds 

belast met de grondcijns. Is de dienstmaagd van Aleijdis Daems. 

 

Zacharias dictus Zeij filius quondam Willelmi Roetart hereditarie 

vendidit Elizabeth filie quondam Henrici Sparbossche hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia de 

Bucstel in loco dicto Lijemde ad locum dictum aen (dg: Sma Smalen) #Smael 

Wael# inter hereditatem Theoderici Roetart ex uno et inter hereditatem 

Mette filie quondam Johannis Boijen ex alio atque duabus et dimidia 

lopinatis terre siliginee sitis (dg: in) in parochia et loco predictis 

inter hereditatem Godefridi Grieten soen ex uno et inter hereditatem 

dicti venditoris ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi ex 

dictis duabus et dimidia lopinatis terre prius solvendo (dg: et suffi) et 

sufficientem facere. Testes W et Dordrecht datum in festo divisionis 

apostolorum et est famula (dg: Ad) Aleijdis Daems. 

 

BP 1178 f 252v 02 do 15-07-1389. 

(dg: Nijcholaus). 

 

BP 1178 f 252v 03 do 15-07-1389. 

Ghisbertus zvw Elijas zvw Arnoldus zv Bertha gnd Veren Berten droeg over 

aan Johannes zv Gerardus van Vladeracken een huis en erf eertijds van 

voornoemde wijlen Elijas, in Den Bosch, aan de Korenbrug, tussen erfgoed 

dat was van wijlen Hubertus gnd Vinne enerzijds en erfgoed dat was van 

Gerardus gnd Neve anderzijds, welk huis en erf nu aan hem behoort. 

 

Ghisbertus filius quondam Elije filii quondam Arnoldi (dg: filii) filii 

Berthe dicte Veren Berten domum et aream que fuerant dicti quondam (dg: 

Arnoldi) #Elije# sitam in Busco ad pontem bladi inter hereditatem que 

fuerat Huberti quondam dicti (dg: Ven) Vinne ex uno et inter hereditatem 

que fuerat Gerardi dicti Neve ex alio et quam domum et aream nunc ad se 

spectare dicebat supportavit Johanni filio (dg: quondam) Gerardi de 

Vladeracken cum (dg: l) omnibus litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 252v 04 do 15-07-1389. 

Ludovicus gnd Lode Kessel vernaderde een b-erfpacht van 2 mud rogge, aan 

Herbertus Truden soen van Kessel verkocht door Vastradus zv Johannes van 
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Berkel. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Ludovicus dictus Lode !Kessel prebuit etc ad redimendum hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis venditam Herberto Truden soen de 

Kessel a Vastrado filio Johannis de Berkel ut dicebat et alter cessit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 252v 05 do 15-07-1389. 

Gerardus van der Stegen, Theodericus Herbrechts soen, Jacobus zv Ghibo gnd 

Coppen soen en Gerardus van der Stegen zv Petrus Coppen soen beloofden aan 

Theodericus Berwout 41 oude schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Gerardus van der Stegen #(dg: senior)# Theodericus Herbrechts soen et 

Jacobus filius (dg: f) Ghibonis dicti Coppen soen Gerardus van der Stegen 

filius Petri Coppen soen promiserunt Theoderico Berwout XLI aude scilde 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 252v 06 do 15-07-1389. 

Volcquinus Buc, zijn broer Heijmericus en Danijel zvw Walterus gnd Wellens 

soen beloofden aan hr Johannes van Mierd, tbv hem, hr Johannes van den 

Wijer investiet van Lith en hr Gerardus van de Hof, 88 oude schilden, een 

helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (di 22-02-1390) en de andere helft 

met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390). 

 

Volcquinus Buc Heijmericus eius frater (dg: Walterus dictus Wellens soens 

soen) #Danijel filius quondam Walteri dicti Wellens soen# promiserunt 

domino Johanni de Mierd ad (dg: s) opus sui et ad opus domini Johannis 

van den Wijer (dg: canonici Leod) investiti de Lijt et #domini# Gerardi 

de Curia seu alterius octoginta octo aude scilde seu valorem in auro (dg: 

ad) mediatim Petri ad cathedram et mediatim pasce proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 252v 07 do 15-07-1389. 

Willelmus van Broechoven en zijn broer Henricus, kvw Walterus Bac van 

Broechoven, beloofden aan Walterus zvw Walterus van Oerle 60 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Andreas aanstaande (di 30-11-1389) te betalen. 

 

Willelmus de Broechoven et Henricus eius frater liberi quondam Walteri 

Bac de Broechoven promiserunt Waltero filio quondam Walteri de Oerle LX 

Hollant gulden seu valorem ad Andree proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 252v 08 do 15-07-1389. 

Nijcholaus Louwer beloofde aan Walterus Delijen soen 52 Hollandse dobbel, 3 

Hollandse gulden of de waarde voor 2 dobbel gerekend, met Kerstmis 

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

 

Nijcholaus Louwer promisit Waltero Delijen soen LII Hollant dobbel 

scilicet III Hollant (dg: dobbel) #gulden# seu valorem pro duobus dobbel 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 252v 09 do 15-07-1389. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1178 f 252v 10 do 15-07-1389. 

Wellinus Rover, Lambertus Keelbreker en Gerardus Roelen soen beloofden aan 

hr Johannes van Mierd, tbv hem, hr Johannes van de Wijer kanunnik van Luik 

en hr Gerardus van de Hof, 88 Brabantse dobbel of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Petrus-Stoel (di 22-02-1390), en de andere helft met Pasen 
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aanstaande (zo 03-04-1390). 

 

Wellinus Rover et Lambertus Keelbreker et Gerardus Roelen soen 

promiserunt domino Johanni de Mierd #ad opus sui et ad opus# domini 

Johannis de Vivario canonici Leodiensis et domini Gerardi de Curia 

presbitorum seu alterius eorum eorum octoginta octo Brabant dobbel seu 

valorem in auro (dg: ad) mediatim Petri ad cathedram et mediatim pasche 

proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et W datum supra. 

 

BP 1178 f 252v 11 do 15-07-1389. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan hr Johannes van Mierd, tbv hem, hr 

Johannes van de Wijer en hr Gerardus van de Hof, 9 Brabantse dobbel of de 

waarde en 6 Vlaamse plakken, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (di 

22-02-1390) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390). 

 

Gerardus Roelen #soen# promisit domino Johanni de Mierd ad opus sui et ad 

opus #domini# Johannis de Vivario et #domini# Gerardi de Curia seu 

alterius eorundem novem Brabant dobbel seu valorem in auro et sex 

Vleemsche placken (dg: ad) mediatim Petri ad cathedram et mediatim pasche 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 252v 12 do 15-07-1389. 

Johannes Huusman zvw Willelmus Leijten soen verkocht aan Henricus Mutsart 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 2 

morgen land, in Oss, ter plaatse gnd die Hoge Weide, tussen Theodericus 

Hermans soen en zijn broer Johannes enerzijds en Mattijas Spermer 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld 

aan de koper. 

 

Johannes Huusman filius quondam Willelmi (dg: Leijten) Leijten soen 

hereditarie vendidit Henrico Mutsart hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex duobus iugeribus terre 

sitis in parochia de Os in loco dicto die Hoge Weijde inter hereditatem 

Theoderici Hermans soen et Johannis eius fratris ex uno et inter 

hereditatem !Mattije Spermer ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto hereditario censu XL solidorum dicte 

monete dicto emptori exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 252v 13 do 15-07-1389. 

Hermannus Loden soen gaf uit aan Willelmus zvw Willelmus van Beke 4 morgen 

land, in Herlaar, ter plaatse gnd in het Dode Broek, tussen Aleijdis 

Pijekenvet en Johannes gnd Wellen soen enerzijds en voornoemde Hermannus 

anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes gnd die Groet; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijns, en thans voor een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Pasen te leveren. 

 

Hermannus Loden soen quatuor iugera terre sita in territorio de Herlaer 

(dg: inter) in loco dicto int Dode Broec inter hereditatem Aleijdis 

Pijekenvet (dg: ex uno) et Johannis dicti Wellen soen ex uno et inter 

hereditatem dicti Hermanni ex alio tendentia cum uno fine ad hereditatem 

Johannis dicti die Groet ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Willelmo filio quondam Willelmi de Beke ab eodem hereditarie posssidenda 

pro censu domini fundi exinde de jure solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie pasce ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 252v 14 do 15-07-1389. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Hermannus 100 Hollandse gulden 
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of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Hermanno centum Hollant gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 252v 15 do 15-07-1389. 

Nijcolaus Plaetmaker gaf uit aan Zerisius gnd Zerijs Stevens soen van 

Berchen 4 stukken land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, (1) tussen 

wijlen hr Henricus van Nuwelant ridder en Johannes van de Dijk enerzijds en 

Johannes Sceijvel zvw Rutgherus anderzijds, (2) beiderzijds tussen wijlen 

hr Henricus van Nuwelant, (3) beiderzijds tussen wijlen hr Henricus van 

Nuwelant, (4) ter plaatse gnd in den Broek, beiderzijds tussen wijlen 

voornoemde Henricus van Nuwelant, met een eind strekkend aan de plaats gnd 

Scouwetuijn en met het andere eind aan een sloot aldaar; de uitgifte 

geschiedde voor (a) de scouwetuijn die bij voornoemde goederen hoort, (b) 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Voornoemde Nijcholaus heeft recht van weg over het voornoemde 4e 

stuk, tot aan 1 morgen land van voornoemde Nijcholaus, aldaar, achter 

voornoemd 4e stuk. 

 

Nijcolaus Plaetmaker quatuor pecias terre sitas in parochia de Roesmalen 

in loco dicto Heze quarum una inter hereditatem (dg: d) quondam domini 

Henrici de Nuwelant (dg: et) militis et Johannis de Aggere ex uno et 

inter hereditatem Johannis Sceijvel filii quondam Rutgheri ex alio 

secunda inter hereditatem !inter hereditatem domini quondam Henrici de 

Nuwelant ex utroque latere tercia inter hereditatem domini quondam (dg: 

quondam) Henrici de Nuwelant ex utroque latere quarta (dg: in dictis) in 

loco dicto in den Broecke inter hereditatem dicti quondam !Henrici de 

Nuwelant ex utroque latere tendens cum uno fine (dg: fin) ad locum dictum 

Scouwetuijn et cum reliquo fine ad quoddam fossatum ibidem (dg: et quinta 

inter hereditatem) sunt site (dg: dedit ad) prout ibidem site site dedit 

ad hereditariam paccionem Zerisio dicto Zerijs Stevens soen de Berchen ab 

eodem hereditarie possidendas (dg: pro hereditaria paccione) pro 

scouwetuijn ad premissa spectante tenendo etc atque pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam !ex premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit salvo dicto Nijcholao jure eundi redeundi et pergendi per 

dictam quartam (dg: partem) peciam terre usque ad unum iuger terre dicti 

Nijcholai situm (dg: .) ibidem retro dictam quartam (dg: p) peciam terre 

totiens quotiens indigebit. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 F 12 f. 253. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1178 f 253r 01 do 15-07-1389. 

Broeder Johannes van Achel zvw Henricus Rode van Bucstel van de orde van de 

predikheren gaf uit aan Walterus zvw Walterus van Oerle een stuk land, in 

Boxtel, tussen erfgoed van de kerk van Boxtel enerzijds en erfgoed, gnd die 

Bogarts Akker, dat was van voornoemde Henricus die Rode, anderzijds, met 

een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan Arnoldus 

gnd Luten soen; de uitgifte geschiedde voor (1) 5 penningen leuvens, (2) 4 

Keulse penningen, en thans voor (3) 2½ mud rogge, Bossche maat, met 

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

1391). Voor voornoemde broeder Johannes de oogst gereserveerd, die thans op 

voornoemd stuk land staat. Maria dvw voornoemde Henricus Rode deed afstand. 

 

Frater Johannes #de Achel# filius quondam Henrici Rode de Bucstel 

#ordinis predicatorum# peciam terre #(dg: dictam die Hoe)# sitam in 

parochia de Bucstel inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Bucstel 

ex uno et inter hereditatem dictam die Bogarts Acker que fuerat olim 
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dicti Henrici die Rode ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam 

et cum reliquo fine ad hereditatem Arnoldi dicti Luten soen ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Waltero filio quondam Walteri de Oerle ab 

eodem hereditarie possidendam pro quinque denariis dictis Lovensche et 

quatuor denariis dictis Coelsche annuatim exinde solvendis dandis etc 

atque pro duobus et dimidio modiis siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit salvo dicto fratri Johanni 

fructu #dictis scare# ad presens supra dictam peciam terre consistente. 

Quo facto Maria filia dicti quondam Henrici Rode #cum tutore# super dicta 

pecia terre ad opus dicti Walteri renunciavit promittens cum tutore ratam 

servare. Testes (dg: datum supra) Heijme et W datum supra. 

 

BP 1178 f 253r 02 do 15-07-1389. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde broeder Johannes 75 Hollandse 

gulden of de waarde en 1½ mud rogge, Bossche maat, met Pasen over een jaar 

(zo 26-03-1391) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Walterus promisit dicto fratri Johanni (dg: sept) septuaginta 

quinque Hollant gulden seu valorem (dg: ad) #unum et dimidium modios 

siliginis mensure de Busco# a (dg: purificationis) pasca proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 253r 03 do 15-07-1389. 

Henricus Vos van Berze, Willelmus Andries soen, Willelmus van Audenhoven, 

Arnoldus van der Braken en Jordanus Brant beloofden aan Walterus van Vucht, 

tbv hem en Oda dv Willelmus gnd Barbaer, 168 lichte schilden, 6 Vlaamse 

plakken voor 1 schild gerekend, met Allerheiligen aanstaande (ma 01-11-

1389) te betalen. 

 

Henricus Vos de Berze Willelmus Andries soen Willelmus de Audenhoven 

Arnoldus van der Braken !Jordus Brant promiserunt Waltero de Vucht ad 

opus sui et ad opus Ode filie Willelmi dicti Barbaer seu eorum alteri 

centum et LXVIII licht scilde scilicet sex (dg: Hollant pla) Vleemssche 

placken pro quolibet scilt seu valorem ad omnium sanctorum proxime 

futurum persolvendos. Testes W et Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 253r 04 do 15-07-1389. 

Petrus van Bascot beloofde aan Henricus gnd Heijnenmans van Heerborch 16 

Gelderse gulden en 12 Vlaamse plakken of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (vr 01-10-1389) te betalen. De brief overhandigen aan Nijcholaus 

Reijnkens of aan hem. 

 

Petrus de Bascot promisit Henrico dicto (dg: He) Heijnenmans de Heerborch 

XVI Ghelre gulden et XII Vleemsche placken seu valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera Nijcholao 

Reijnkens vel sibi. 

 

BP 1178 f 253r 05 do 15-07-1389. 

Reijnerus van Holten Jans soen, Jacobus Rutten, Gerardus Scade zvw Henricus 

van Os en Johannes Jacobs soen wonend in Berlicum beloofden aan hr Andreas 

van Broechoven kloosterling in Berne, tbv de abt van Berne, 43 pond 6 

schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis (za 25-12-1389) en de 

andere helft met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390). 

 

Reijnerus de Holten Jans soen Jacobus (dg: Rutgher) Rutten et Gerardus 

Scade filius quondam Henrici de Os et Johannes Jacobs soen commorans in 

Berlikem promiserunt domino Andree de Broechoven conventuali in Berna #ad 

opus abbatis de Berna# XLIII libras et sex solidos monete mediatim Domini 
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et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 253r 06 do 15-07-1389. 

De eerste zal de andere drie schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios 3 indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 253r 07 do 15-07-1389. 

Willelmus van Ouden verkocht aan Gerardus Heerken de jongere 1 morgen land, 

in een kamp, 10 morgen groot, in Hees, tussen voornoemde Gerardus Heerken 

de jongere enerzijds en Arnoldus Stegeman anderzijds. 

 

Willelmus de Ouden unum iuger terre ad se spectans in quodam campo X 

iugera terre continente sito in parochia de Hees inter hereditatem 

Gerardi Heerken junioris ex uno et inter hereditatem Arnoldi Stegeman ex 

alio prout ibidem situm est vendidit dicto Gerardo Heerken juniori 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 253r 08 do 15-07-1389. 

Henricus van Krekelhoven verkocht aan Johannes van Halle rademaker een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een beemd gnd die Aarijt, in Haaren, ter plaatse gnd 

Belver, tussen Engbertus gnd Rolofs soen enerzijds en Sijmon van 

Mijrabellum anderzijds. 

 

Henricus de (dg: Ke) Krekelhoven hereditarie vendidit Johanni de Halle 

rotifici (dg: here) hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco (dg: de Busco) solvendam hereditarie nativitatis Domini 

et in Busco tradendam ex quodam prato dicto die Aarijt sito in parochia 

de Haren in loco dicto Belver inter hereditatem Engberti dicti Rolofs 

soen ex uno et inter hereditatem Sijmonis de Mijrabello ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 253r 09 do 15-07-1389. 

Jacobus die Wert droeg over aan zijn broer Franco die Wert, Johannes zvw 

Arnoldus Aelbrechts soen en Boudewinus zvw Petrus gnd Boudens soen alle 

goederen, die aan Aleijdis dvw Nijcholaus gnd Coel Francken soen ev 

Johannes gnd Danen soen gekomen waren na overlijden van Hadewigis gnd 

Francken grootmoeder van voornoemde Aleijdis, in pacht uitgegeven aan 

voornoemde Jacobus die Wert door voornoemde Johannes Danen soen, belast met 

de pacht in de brief vermeld. De brief overhandigen aan voornoemde Franco. 

 

Jacobus die Wert omnia bona que Aleijdi filie quondam Nijcholai dicti 

Coel Francken soen uxori Johannis dicti Danen soen de morte quondam 

Hadewigis dicte Francken avie olim dicte Aleijdis successione sunt (dg: 

s) advoluta data ad pactum dicto Jacobo die Wert a dicto Johanne Danen 

soen prout in litteris supportavit Franconi die Wert suo fratri Johanni 

(dg: Arts soen et Ar) filio quondam Arnoldi Aelbrechts soen et Boudewino 

filio quondam Petri dicti Boudens soen cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in 

dictis litteris contenta. Testes W et Aggere datum supra. Tradetur 

littera Franconi predicto. 

 

BP 1178 f 253r 10 do 15-07-1389. 

Jacobus gnd die Wert droeg over aan zijn broer Franco die Wert, Johannes 

zvw Arnoldus Aelbrechts soen en Boudewinus zvw Petrus gnd Boudens soen alle 

goederen, die aan Franco gnd Coelkens soen gekomen waren na overlijden van 

diens grootmoeder Hadewigis gnd Francken, welke goederen voornoemde Franco 

Coelkens soen verkocht had aan Johannes zv Johannes gnd Berniers soen, en 
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welke goederen voornoemde Jacobus vernaderd had van voornoemde Johannes zv 

Johannes Berniers soen. De brief overhandigen aan voornoemde Franco. 

 

Jacobus dictus die Wert omnia et sngula bona que Franconi dicto Coelkens 

soen de morte quondam Hadewigis dicte Francken eius avie jure 

successionis hereditarie sunt advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita que bona dictus Franco Coelkens soen vendiderat Johanni filio 

Johannis dicti Berniers soen et que bona omnia et singula dictus Jacobus 

erga dictum Johannem filium Johannis Berniers soen per modum redempcionis 

e jure proximitatis acquisiverat prout in litteris supportavit Franconi 

die Wert suo fratri Johanni filio quondam Arnoldi Aelbrechts soen et 

Boudewino filio quondam Petri dicti Boudens soen cum litteris et (dg: 

aliis et) jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Franconi. 

 

BP 1178 f 253r 11 do 15-07-1389. 

Arnoldus zvw Arnoldus van Wargartshusen beloofde aan Erevardus zvw 

Cristianus van Bedevelt en diens vrouw Elizabeth dvw Henricus van 

Berzevenne een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

die Theodericus Metten soen van den Venne met Lichtmis moet leveren aan 

voornoemde Arnoldus, gaande uit (1) erfgoederen die waren van voornoemde 

Arnoldus, in Oostelbeers, welke erfgoederen voornoemde Theodericus 

verworven had van voornoemde Arnoldus, (2) andere goederen. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Arnoldus filius quondam (dg: Danijelis) #Arnoldi# de Wargartshusen (dg: 

here) promisit super habita et habenda se daturum Erevardo filio quondam 

(dg: Go) Cristiani van Bedevelt et Elizabeth eius (dg: filie) uxori filie 

quondam Henrici de Berzevenne vitalem pensionem unius modii siliginis 

(dg: d) mensure de Busco anno quolibet ad vitam dictorum Erevardi et 

Elizabeth et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Berze quam 

Theodericus Metten soen van den Venne dicto Arnoldo solvere tenetur 

hereditarie purificationis ex hereditatibus que fuerant dicti Arnoldi 

sitis in parochia de Oestelberze et quas hereditates dictus Theodericus 

erga dictum Arnoldum #ad! acquisiverat et ex aliis bonis ?bonis habitis 

et habendis quocumque sitis# acquisiverat ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam (dg: et sufficientem facere) et alter diutius 

vivens integraliter possidebit. Testes Gerardus et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 253r 12 do 15-07-1389. 

Johannes en Mechtildis, kvw Gerardus Berwout, beloofden aan Aleijdis wv 

Adam van Ghestel een lijfrente van 6 oude schilden of de waarde, een helft 

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

goederen. 

 

Johannes et Mechtildis liberi quondam Gerardi Berwout cum tutore 

promiserunt indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos 

Aleijdi relicte quondam Ade de Ghestel #vitalem pensionem# sex aude 

scilde seu valorem anno quolibet ad vitam dicte Aleijdis et non ultra 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis et cum mortus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 253r 13 do 15-07-1389. 

Godefridus van Heijst schonk aan zijn zoon Paulus en diens vrouw Elizabeth 

dvw Petrus Plaetmaker een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Westilburg te leveren, gaande uit een stuk land, 4½ lopen rogge 

groot, in Westilburg, tussen Gerardus Ymmen soen enerzijds en voornoemde 

Godefridus van Heijst anderzijds. 
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Godefridus de Heijst (dg: pro) hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de (dg: ?Tilb) Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Westilborch tradendam ex (dg: quinque) pecia terre 

#quatuor et dimidium lopinos siliginis in semine capiente# sita in 

parochia de Westilborch inter hereditatem Gerardi Ymmen soen ex uno et 

inter hereditatem dicti Godefridi de Heijst ex alio supportavit (dg: 

Willelmus suo filio) Paulo suo filio cum Elizabeth sua uxore filia Petri 

quondam Plaetmaker nomine dotis ad jus etc promittens warandiam et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 253r 14 do 15-07-1389. 

Voornoemde Paulus verkocht voornoemde pacht van ½ mud rogge aan zijn broer 

Willelmus. 

 

Dictus Paulus dictam paccionem dimidii modii siliginis (dg: supportavit) 

#vendidit# Willelmo suo fratri promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 F 13 f. 253v. 

 in divisione apostolorum: donderdag 15-07-1389. 

 in crastino divisionis apostolorum: vrijdag 16-07-1389. 

 in crastino divisionis apostolorum anno LXXXIX: vrijdag 16-07-1389. 

 Tercia post divisionem apostolorum: dinsdag 20-07-1389. 

 Sabbato post divisionem apostolorum: zaterdag 17-07-1389. 

 Secunda post divisionem apostolorum: maandag 19-07-1389. 

 anno LXXX nono mensis julii die XIX: maandag 19-07-1389. 

 

BP 1178 f 253v 01 do 15-07-1389. 

(dg: Johannes Johannes ..). 

 

BP 1178 f 253v 02 do 15-07-1389. 

Arnoldus zvw Arnoldus van Wargarthusen, Andreas Mutsart, Johannes Proeft 

van Bucstel en Lambertus Keelbreker beloofden aan Zanderus van Zelant 20 

mud 1 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390), 

in Den Bosch, voor het huis gnd Rodenborch te leveren. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi de Wargarthusen (dg: it) et Andreas 

Mutsart et Johannes Proeft de Bucstel et Lambertus Keelbreker promiserunt 

Zandero de Zelant XX modios (dg: siliginis) et unum sextarium #nove# 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos 

et in Busco ante domum dictam Rodenborch tradendos. Testes Gerardus et W 

datum in divisione apostolorum. 

 

BP 1178 f 253v 03 do 15-07-1389. 

De eerste twee zullen de twee anderen schadeloos houden. 

 

Solvit II plack. 

Duo primi servabunt alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 253v 04 do 15-07-1389. 

Johannes Proefts van Bucstel beloofde aan voornoemde Arnoldus en Andreas 

garantie mbt de tiende van het lopend jaar, behorend aan het altaar van 

H.Maria-Maagd, in de kerk van Boxtel, ter plaatse gnd Zelizel. Niet 

schrijven, tenzij nodig. 

 

Non scribatur nisi opus suum. 

Johannes Proefts de Bucstel promisit super omnia quod ipse dictis Arnoldo 

et Andree (dg: quod ipse) de decima #presentis anni# spectante ad altare 

beate (dg: Kath) Marie virginis situm in (dg: parochia) ecclesia de 

Bucstel (dg: .. ..) que decima sita est in loco dicto Zelizel ad omne jus 
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decime prestabit warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 253v 05 vr 16-07-1389. 

Hr Theodericus Rover ridder beloofde aan Johannes zv Ghibo Bruijt 60 oude 

schilden, 4 Hollandse gulden voor 3 oude schilden gerekend of de waarde, 

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

 

Dominus Theodericus Rover miles promisit Johanni filio Ghibonis Bruijt 

sexaginta aude scilde scilicet quatuor Hollant gulden pro tribus aude 

scilde computato seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Gerardus et Willelmus datum in crastino divisionis 

apostolorum. 

 

BP 1178 f 253v 06 vr 16-07-1389. 

Reijnerus van Holten zv Willelmus Moelnere van Vucht verkocht aan Johannes 

zvw Gerardus Kathelinen soen en zijn vrouw Katherina gnd des Wreden een 

n-erfcijns72 van 15 oude schilden of evenveel per oude schild als de stad 

Den Bosch ervoor geeft, een helft te betalen met Lichtmis en de andere 

helft met Sint-Jacobus, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-

1390), gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

tussen erfgoed van Gerardus Kangieter enerzijds en erfgoed van Henricus van 

Giegeden anderzijds. De langstlevende beurt geheel de cijns; na overlijden 

van beide kopers gaat de cijns naar de verkoper als die dan leeft, of 

anders naar de erfgenamen van de verkoper. 

 

Reijnerus de Holten filius (dg: quondam wilnere) Willelmi Moelnere de 

Vucht hereditarie vendidit Johanni #filio quondam Gerardi# Kathelinen 

soen et Katherine dicte des Wreden eius uxori hereditarium censum 

quindecim aude scilde seu tantum quantum oppidum de Busco dabit pro auden 

scilt solvendum (dg: hereditarie Jacobi) hereditarie mediatim 

purificationis et mediatim Jacobi et primo termino purificationis proxime 

ex domo et area cum suis attinentiis sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Gerardi Kangieter ex uno et inter hereditatem Henrici de 

Giegeden ex alio ut dicebat promittens warandiam et sufficientem tali 

condicione quod alter eorum vivens integraliter possidebit post decessum 

ipsorum amborum ad dictum venditorem si ipsum vivere contingit et 

alioquin ad heredes dicti venditoris integraliter devolvendum quod dicti 

(dg: ..) emptores super (dg: pr) habita et habenda repromiserunt. Testes 

Berkel et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 253v 07 vr 16-07-1389. 

Een instrument maken van de belofte dat de cijns weer teruggaat naar de 

verkoper. De verkoper wordt schadeloos gehouden van eventuele problemen na 

hun overlijden van de zijde van erfgenamen van kopers. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van Johannes Vrient van Helmont, Johannes zv Ghibo 

Buijc en de schepenen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum de reveniendo ad dictum venditorem promittentes 

super habita et habenda fide prestita dictum venditorem indempnem servare 

ab impeticione et dampnis post eorum decessum ex parte heredum dictorum 

emptorum (dg: d) provenientibus. Acta in camera presentibus Johanne 

Vrient de Helmont et Johanne filio Ghibonis Buijc et scabinis datum in 

crastino divisionis apostolorum hora none anno LXXXIX. 

 

BP 1178 f 253v 08 di 20-07-1389. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken verkocht aan Zibertus zvw Petrus gnd Dircs 

soen van Amsterdam een kamer met ondergrond uit twee kamers met ondergrond, 

                         
72 Zie → BP 1181 p 419r 03 do 12-06-1399, overdracht van de cijns aan de 

verkoper. 
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in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen het huis waarin Arnoldus van 

Langhel woonde enerzijds en erfgoed van Johannes ?Hoenken anderzijds, te 

weten de kamer aan de kant van het huis waarin Arnoldus van Langhel woonde, 

belast met een b-erfcijns van 5 schelling oude pecunia en een b-erfcijns 

van 13 schelling geld ten tijde etc. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken unam cameram cum eius fundo de 

duabus cameris cum suis fundis sitis in Busco in vico dicto Colperstraet 

inter domum in qua Arnoldus de Langhel commorari consuevit ex uno et 

inter hereditatem Johannis Hoe[?n]ken ex alio scilicet (dg: ..) illam 

cameram cum eius fundo que sita est versus dictam domum in qua dictus 

quondam Arnoldus de Langhel commorari consuevit ut dicebat hereditarie 

vendidit Ziberto filio quondam Petri dicti Dircs soen de Amsterdam 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

hereditario censu quinque solidorum antique pecunie et hereditario censu 

X[I]II solidorum monete pro tempore etc ex dicta camera cum suo fundo de 

jure solvendis. Testes ?W et Emont datum tercia post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1178 f 253v 09 za 17-07-1389. 

Mechtildis wv Gerardus van Berze machtigde Elizabeth sv voornoemde 

Mechtildis en Willelmus van der Hullen haar renten en tegoeden te manen en 

haar goederen te beheren. 

 

Mechtildis relicta quondam Gerardi de Berze dedit potestatem #Elizabeth 

sorori dicte Mechtildis et# Willelmo van der (dg: Hil) Hullen et eorum 

alteri potestatem monendi etc redditus et credita #et sua bona regendi# 
?etc usque ad revocacionem. Testes Gerardus et Willelmus datum sabbato 

post divisionem apostolorum. 

 

BP 1178 f 253v 10 za 17-07-1389. 

Henricus van Werthusen, Johannes van Ghemert de jongere, Johannes van den 

Berge en Godefridus van Zeelst beloofden aan Johannes van Uden zvw Johannes 

gnd Heijnen soen 39½ Hollandse gulden of de waarde en 3½ Vlaamse plakken 

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

 

Henricus van Werthusen Johannes de Ghemert junior Johannes van den Berge 

et Godefridus de Zeelst promiserunt Johanni de Uden filio quondam 

Johannis dicti Heijnen soen XXXIX et dimidium Hollant gulden seu valorem 

et tres et dimidium Vleemssche placken ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Gerardus et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 253v 11 za 17-07-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 253v 12 ma 19-07-1389. 

Johannes Haijken en zijn broer Ghisbertus die Veer, kvw Lambertus van 

Bakel, verkochten aan Nijcholaus van Kessel zvw Johannes van Cloet nzvw 

Arnoldus van den Cloet een n-erfcijns van 3 oude schilden of de waarde 

zoveel de stad neemt en ontvangt, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 

stuk land in Meerwijk, ter plaatse gnd ten Hostaden, tussen kvw Stephanus 

van den Eijnde enerzijds en de jonker van Merewijc anderzijds. 

 

Johannes Haijken et Ghisbertus die Veer (dg: filius) #eius frater liberi# 

quondam Lamberti de Bakel hereditarie vendiderunt (dg: Johanni) Nijcholao 

de Kessel filio quondam Johannis de Cloet filii naturalis quondam (dg: 

Johannis) #Arnoldi# van den Cloet hereditarium censum trium aude scilde 

seu valorem #quantum oppidum capiet et recipiet# solvendum hereditarie 
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nativitatis Johannis ex pecia terre sita in jurisdictione de Merewijc in 

loco dicto ten Hostaden inter hereditatem liberorum quondam Stephani van 

den Eijnde ex uno et inter hereditatem domicelli de Merewijc ex alio ut 

dicebant promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Heijme et Rover 

datum secunda post divisionem apostolorum. 

 

BP 1178 f 253v 13 ma 19-07-1389. 

En ze kunnen terugkopen, gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 22 oude 

schilden of de waarde zoveel de stad zal nemen en geven etc en met de cijns 

van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

Nijcholaus van Kessel zvw Nijcholaus van Kessel, Arnoldus van den Cloet zvw 

Johannes nzvw Arnoldus van de Kloot. 

 

A. 

Et poterint seu alter eorum poterit redimere ad spacium trium annorum 

datam presentium sine medio sequentium semper dictis tribus annis 

durantibus cum viginti duobus aude scilde seu valorem quantum oppidum 

capiet et dabit etc et cum censu anni redempcionis promittens ut in 

forma. Acta in camera presentibus Nijcholao de Kessel filio quondam 

Nijcholai de Kessel Arnoldo van den Cloet filio quondam Johannis filii 

naturalis quondam Arnoldi de Globo datum anno LXXX nono mensis julii die 

XIX hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 253v 14 ma 19-07-1389. 

Arnoldus Vrieze zvw Gerardus die Vrieze en Nijcholaus zvw Lambertus die 

Snider beloofden aan Arnoldus Hoernken 34 Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Arnoldus Vrieze filius quondam Gerardi die Vrieze (dg: promisit Arnoldo 

Hoernken) et Nijcholaus filius quondam Lamberti die Snider promiserunt 

Arnoldo Hoernken XXXIIII (dg: Holl) Ghelres gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et Rover 

datum supra. 

 

BP 1178 f 253v 15 ma 19-07-1389. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem en Bessella wv Theodericus van Megen 

beloofden aan Petrus Pels verwer 43 Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Godefridus filius quondam Andree de Berlikem et Bessella relicta quondam 

Theoderici de Megen promiserunt Petro Pels tinctori XLIII Ghelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 253v 16 ma 19-07-1389. 

(dg: Johannes van den). 

 

BP 1178 f 253v 17 di 20-07-1389. 

Nijcholaus Bouwer beloofde aan Johannes van Amersoijen 63 Hollandse gulden 

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

 

Nijcholaus Bouwer promisit Johanni de Amersoijen LXIII Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos (dg: ge). Testes W et 

Emont datum tercia post divisionem apostolorum. 

 

BP 1178 f 253v 18 di 20-07-1389. 

Arnoldus van Ghele zvw Jacobus en Arnoldus van Ghele zvw Egidius beloofden 

aan Arnoldus Avemari 93 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 
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Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi (dg: filius) et Arnoldus de Ghele 

filius quondam Egidii promiserunt Arnoldo Avemari nonaginta tres Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 253v 19 di 20-07-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 F 14 f. 254. 

 in festo Magdalene: donderdag 22-07-1389. 

 

BP 1178 f 254r 01 di 20-07-1389. 

Andreas zvw Johannes gnd Meus beloofde aan Lambertus van den Hoevel 36 

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

betalen. 

 

Andreas filius quondam Johannis dicti Meus promisit Lamberto van den 

Hoevel XXXVI Hollant (dg: guld) gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes W et Emont datum supra. 

 

BP 1178 f 254r 02 di 20-07-1389. 

Gertrudis dvw Walterus gnd Coelborner wv Henricus gnd Priem en haar zoon 

Walterus verkochten aan Nijcholaus van Berze een b-erfcijns van 4 gulden 

hellingen en 6 plakmeeuwen geld van Holland of ander paijment van dezelfde 

waarde, die Engbertus zvw Lambertus van Ertbruggen met Sint-Martinus 

betaalt aan voornoemde Gertrudis en haar zoon Walterus, gaande uit (1) een 

stuk beemd in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd Vellaar, 

tussen de jonker van Boxtel enerzijds en Nijcholaus Coelborner anderzijds, 

welk stuk beemd voornoemde Gertrudis en haar zoon Walterus in cijns 

uitgegeven73 hadden aan voornoemde Engbertus, te weten voor (1a) 2¼ oude 

groot aan de heer van Boxtel, (1b) de b-erfcijns van 4 gulden en 6 

plakmeeuwen, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, die 

Johannes van Helmont aan voornoemde Engbertus met Lichtmis levert, gaande 

uit erfgoederen gelegen in Oirschot, ter plaatse gnd Best, naast Godefridus 

van der Hoeven, welke pacht voornoemde Engbertus tevens als onderpand had 

gesteld. 

 

Gertrudis filia quondam Walteri dicti (dg: Coelbo) Coelborner relicta 

quondam Henrici dicti (dg: dicti) Priem cum tutore et Walterus eius 

filius hereditarium censum quatuor aureorum denariorum communiter gulden 

hellingen vocatorum et sex denariorum communiter placmeuwen vocatorum 

monete Hollandie seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem Engbertus 

filius quondam Lamberti de Ertbruggen dictis Gertrudi et Waltero eius 

filio solvere tenetur hereditarie Martini ex pecia prati sita in (dg: p) 

parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde ad locum dictum Vellaer inter 

hereditatem domicelli de Bucstel ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

Coelborner ex alio quam peciam prati dicti Gertrudis et Walterus eius 

filius dederant ad censum dicto Engberto scilicet (dg: du) pro duobus 

grossis antiquis et una quarta parte unius grossi antiqui domino de 

Bucstel exinde solvendis atque pro hereditario censu quatuor gulden et 

sex placmeuwen insuper ex hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Oerscot quam Johannes de Helmont dicto Engberto solvere 

tenetur hereditarie purificationis ex (dg: pecia prati) hereditatibus 

sitis in parochia de Oerscot ad locum dictum Best iuxta hereditatem 

Godefridi (dg: van) van der Hoeven quam (dg: mod) paccionem unius modii 

                         
73 Zie ← BP 1177 f 110v 10 do 17-03-1384, uitgifte van de goederen voor deze 

cijns; als extra onderpand de erfpacht van ½ mud. 
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siliginis dictus Engbertus simul dum dicta pecia prati pro solucione 

dicti census ad pignus imposuit prout in litteris vendiderunt Nijcholao 

de Berze supportaverunt cum litteris et jure promittentes #cum tutore# 

super habita et habenda ratam servare et obligationem in dicto censu 

existentem deponere et sufficientem facere. Testes testes datum supra. 

 

BP 1178 f 254r 03 di 20-07-1389. 

Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 254r 04 do 22-07-1389. 

Tielmannus Willems soen verklaarde dat Henricus zvw Johannes van der 

Bruggen van Helvoert verwer hem de helft, die aan hem toebehoort, heeft 

betaald in 225 Hollandse gulden, door voornoemde Henricus beloofd aan 

voornoemde Tielmannus en aan Johannes zvw Goeswinus uten Broec, die betaald 

moesten worden met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389). 

 

Tielmannus (dg: f) Willems soen palam recognovit sibi per Henricum filium 

quondam Johannis (dg: de) van der Bruggen de Helvoert #tinctoris# 

persolvisse unam medietatem ad dictum (dg: Ard) Tielmannum spectantem in 

ducentis et XXV Hollant gulden promissis dicto Tielmanno et Johanni filio 

quondam Goeswini uten Broec ab Henrico predicto prout in litteris 

continetur (dg: ut dicebat) solvendis in festo Remigii proxime futuro ut 

dicebat. Testes ?Berkel et Emont datum in festo Magdalene. 

 

BP 1178 f 254r 05 do 22-07-1389. 

Ghibo zvw Ghibo Deenkens soen van Lijt, Arnoldus Nollen zvw Arnoldus gnd 

Noijt van Lijt, Walterus gnd Wellen zvw Walterus Wellen en Petrus Mast 

beloofden aan Johannes nzv Arnoldus Heijme 58 pond en 15 schelling geld, 

met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Ghibo filius quondam Ghibonis Deenkens soen de Lijt Arnoldus Nollen 

filius quondam Arnoldi dicti Noijt de Lijt Walterus dictus Wellen filius 

quondam Walteri Wellen Petrus Mast promiserunt #Johanni filio naturali 

Arnoldi Heijme# quinquaginta (dg: no) octo libras et XV solidos monete ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes Arnoldus Heijme et W datum 

supra. 

 

BP 1178 f 254r 06 do 22-07-1389. 

Henricus die Writer van Scijnle beloofde aan Petrus Geroncs een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit 2 bunder land in Schijndel, ter plaatse gnd 

Writers Hoeve, beiderzijds tussen Arnoldus nzvw Leonius de Scijnle, reeds 

belast met 6 oude groten aan het klooster van Sint-Clara in Den Bosch. 

 

Henricus die Writer de Scijnle promisit se daturum et soluturum Petro 

Geroncs hereditarium censum (dg: XL) XL solidorum monete hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex duobus bonariis terre sitis in 

parochia de Scijnle in loco dicto Writers Hoeve inter hereditatem Arnoldi 

filii naturalis quondam Leonii de Scijnle ex utroque latere promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis sex grossis antiquis 

conventui sancte Clare in Busco exinde solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 254r 07 do 22-07-1389. 

Johannes van Padbroec, Emondus van Zoelen en Johannes van Ghemert de 

jongere beloofden aan Philippus Jozollo 20 oude Franse schilden, met Sint-

Remigius (vr 01-10-1389; 9+31+30+1=71 dgn) te betalen op straffe van 1. 
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Johannes de (dg: Pandb) Padbroec Emondus de Zoelen et (dg: Emon) Johannes 

de Ghemert junior promiserunt Philippo Jozollo etc XX aude scilde Francie 

ad Remigii (dg: Fran) persolvendos sub pena I. Testes W et Dordrecht 

datum in festo Magdalene. 

 

BP 1178 f 254r 08 do 22-07-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. De brief overhandigen aan 

Johannes van Ghemert. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Tradetur littera 

Johanni de Ghemert. 

 

BP 1178 f 254r 09 do 22-07-1389. 

Arnoldus van Vechel zvw Johannes van Vechel wonend in Wilshusen beloofde 

aan Johannes van Erpe 12 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

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

 

Arnoldus de Vechel filius quondam Johannis de Vechel commorans in 

Wilshusen promisit Johanni de Erpe XII Hollant gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 254r 10 do 22-07-1389. 

Truda dvw Egidius gnd Pelser verkocht aan Gerardus van Derenborch een kamer 

met ondergrond in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed 

van voornoemde Truda enerzijds en erfgoed van erfgenamen van wijlen 

Johannes van Hoesden anderzijds met de helft van een wand die staat tussen 

voornoemde kamer en het huis van voornoemde Truda; belast met 20 schelling 

geld. 

 

Truda filia quondam Egidii dicti Pelser cum tutore quandam cameram cum 

suo fundo sitam in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem 

dicte Trude ex uno et inter hereditatem (dg: qu) heredum quondam Johannis 

de Hoesden ex alio cum medietate parietis stantis inter dictam cameram et 

inter domum dicte Trude vendidit Gerardo de Derenborch promittens #super 

habita et habenda# cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

XX solidis monete ex dicta camera solvendis tali condicione quod (dg: p) 

dictus paries consistens inter dictam (dg: in) cameram et inter domum 

dicte Trude permanebit perpetue communis dictorum venditoris et 

emptricis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 254r 11 do 22-07-1389. 

Arnoldus van Buchoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Buchoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 254r 12 do 22-07-1389. 

Johannes van Vucht, zvw Theodericus van Vucht en ev Herborgis dvw 

Cristianus Coninc, verkocht aan Elizabeth dv Johannes Coninc een 

b-erfcijns74 van 40 schelling geld, die Ghisbertus Tolinc zvw Arnoldus 

Tolinc aan voornoemde wijlen Cristianus Coninc beloofd had, een helft te 

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

helft van een huis en erf gnd die Buer, in Den Bosch, over de Korenbrug, 

tussen erfgoed van wijlen Albertus gnd Raet enerzijds en erfgoed van Ghibo 

gnd Nouden anderzijds, te weten uit de helft naast voornoemd erfgoed van 

Ghibo Nouden, (2) de helft van een weg, bij voornoemde helft behorend, 

lopend naast de straat aldaar. 

 

                         
74 Zie ← BP 1177 f 299v 06 vr 18-05-1386, overdracht van een deel van deze 

erfcijns. 
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Johannes de Vucht filius quondam Theoderici de Vucht maritus et tutor 

legitimus (dg: Gh) Herborgi sue uxoris filie quondam Cristiani Coninc 

hereditarium censum XL solidorum monete quem Ghisbertus Tolinc filius 

quondam Arnoldi Tolinc promisit se daturum et soluturum dicto quondam 

Cristiano Coninc hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

medietate domus et aree dicte (dg: die) die Buer site in Buscoducis ultra 

pontem bladi inter hereditatem Alberti quondam dicti Raet ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis dicti Nouden ex alio scilicet ex illa medietate que 

sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Ghibonis Nouden atque ex 

medietate vie ad dictam medietatem spectante tendentis iuxta plateam 

ibidem (dg: ut dicebat) prout in litteris et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat (dg: su) vendidit Elizabeth filie Johannis Coninc 

supportavit cum litteris (dg: et jur) et aliis et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 254r 13 do 22-07-1389. 

Henricus van Vucht verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Vucht prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 254r 14 do 22-07-1389. 

Gerardus Uden soen droeg over aan zijn zoon Udo, tbv Henricus gnd Vake zv 

voornoemde Gerardus, (1) een b-erfcijns van 5 Hollandse dobbel, die 

Walterus Cote aan hem moet betalen, gaande uit 5 morgen land, in Oijen, ter 

plaatse gnd Gorinc, naast Arnoldus van Heesbeen, (2) een b-erfcijns van 3 

oude schilden, die Johannes Rutgher soen aan hem moet betalen, gaande uit 

een stuk land, gnd die Lange West Vergarden, in Oijen, ter plaatse gnd 

Gorinc, tussen Arnoldus van Heesbeen enerzijds en de zegedijk anderzijds, 

(3) een b-erfcijns van 1 Hollandse dobbel mottoen, die Mathias zvw Mathias 

van Gorinc aan hem moet betalen, gaande uit 10 hont land, gnd die Twentich 

Roeden, in Oijen, ter plaatse gnd Gorinc, naast erfgoed van Rodolphus van 

Herpen, (4) een b-erfcijns van ½ oude schild, die Reijnkinus van Gorinc aan 

hem moet betalen, gaande uit 1 morgen, in Oijen, ter plaatse gnd op die 

Maden, naast Johannes Rutghers soen, (5) een b-erfcijns van 8 pond, die 

Theodericus Hofman aan hem moet betalen, gaande uit een stuk land, gnd de 

Moesecken Akker, in Oijen, naast kvw Theodericus van den Masen. 

 

Gerardus Uden soen hereditarium censum quinque Hollant dobbel quem 

Walterus Cote sibi solvere tenetur ex quinque iugeribus terre sitis in 

parochia de Oijen in loco dicto Gorinc iuxta hereditatem Arnoldi de 

Heesbeen item hereditarium censum trium aude scilde quem Johannes Rutgher 

(dg: -us) soen sibi solvere ex (dg: si) pecia terre (dg: sita in dicta 

parochia in loco predicto) dicta die Lange West Vergarden sita in 

parochia et loco predictis (dg: in) inter hereditatem Arnoldi de Heesbeen 

ex uno et inter zegedijk ex alio item hereditarium censum unius Hollant 

dobbel mottoen quem Mathias filius quondam Mathie de Gorinc sibi solvere 

tenetur hereditarie ex (dg: pecia terre) X hont terre dictis die Twentich 

Roeden sitis in dictis parochia et loco iuxta hereditatem (dg: dictam 

dictam die Le) Rodolphi de Herpen item hereditarium censum dimidii aude 

scilt quem Reijnkinus de Gorinc sibi solvere tenetur ex uno jugero terre 

sito in dicta parochia in loco dicto op die Maden iuxta hereditatem 

Johannis Rutghers soen item hereditarium censum octo librarum quem 

Theodericus Hofman sibi solvere tenetur ex pecia terre dicta de (dg: Mas 

Moesena) Moesecken Acker sita in parochia predicta iuxta hereditatem 

liberorum quondam Theoderici van den Masen (dg: ex uno et inter) ut 

dicebat supportavit Udoni suo filio ad opus Henrici dicti Vake filii 

dicti Gerardi promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 G 01 f. 254v. 

 in festo Magdalene: donderdag 22-07-1389. 
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 anno LXXX nono in festo Magdalene: donderdag 22-07-1389. 

 

BP 1178 f 254v 01 do 22-07-1389. 

Henricus en Rijchmoedis, kvw Wellinus Heijn Hensoens soen van Os, 

verkochten aan Arnoldus van den Heijnxthovel, tbv kv Albertus Koeberch, een 

b-erfcijns van 4 pond en een b-erfcijns van 12 pond, die voornoemde 

Albertus Koeberch moet betalen aan voornoemde wijlen Wellinus, gaande uit 

erfgoederen in Herpen. De koopsom is voldaan. De brief overhandigen aan hem 

of aan hr Henricus Koeberch. 

 

Henricus et Rijchmoedis liberi quondam (dg: Henrici) Wellini Heijn (dg: 

Wellens) Hensoens soen de (dg: d) Os cum tutore hereditarium censum 

quatuor librarum et hereditarium censum (dg: q) duodecim librarum quos 

(dg: Albrech) Albertus Koeberch dicto quondam Wellino (dg: Hense) solvere 

tenetur hereditarie ex hereditatibus sitis in parochia de Herpen 

vendiderunt (dg: Henrico) Arnoldo van den Heijnxthovel #ad opus (dg: H) 

liberorum dicti Alberti Koeberch# promittentes cum tutore (dg: s) ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere et (dg: alter se) 

recognovit se de pretio vendicionis fore satisfactum. Testes Aa et W 

datum in festo Magdalene. Tradetur littera sibi vel domino Henrico 

Koeberch. 

 

BP 1178 f 254v 02 do 22-07-1389. 

Hermannus die Be..ic verhuurde aan Nijcholaus van der Hullen een kamer met 

een deel van een aangelegen tuin in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van voornoemde Hermannus enerzijds en erfgoed 

van Adam die Becker anderzijds, voor een periode van 3 jaar, ingegaan 

afgelopen Sint-Jan (do 24-06-1389). De huurprijs is voldaan. 

 

Solvit. 

Hermannus die Be..ic quandam cameram (dg: sitam cum suis fund et orto) 

cum parte orti sibi adiacentis sita in Buscoducis ad finem vici Orthensis 

inter hereditatem dicti Hermanni ex uno et inter hereditatem Ade die 

Becker ex alio locavit Nijcholao van der Hullen ab eodem ad spacium trium 

annorum post festum nativitatis Johannis proxime (dg: futurum) 

#preteritum# sine medio sequentium possidendam promittens warandiam et 

obligationem deponere et recognovit sibi de pretio locacionis fore 

satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 254v 03 do 22-07-1389. 

Johannes zv Ghibo Kesselman, Johannes van den Kolke, Johannes Keijsen en 

Henricus van den Loke beloofden aan Johannes van Erpe 14 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te leveren. 

 

Johannes (dg: Ghiben soen) #filius Ghibonis Kesselman# Johannes van den 

Kolke Johannes Keijsen Henricus (dg: filius Ghibo) van den Loke 

promiserunt Johanni de Erpe XIIII modios siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 254v 04 do 22-07-1389. 

Goeswinus Tacke zvw Goeswinus Tacke verkocht aan Arnoldus zvw Petrus 

Barniers soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Jacobus in Erp te leveren, gaande uit een kamp, huis en tuin, in Erp, 

tussen Johannes Giben soen enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast 

met een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Goeswinus Tacke (dg: here) filius quondam Goeswini Tacke hereditarie 

vendidit Arnoldo (dg: Peters so) filius quondam Petri Barniers soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: purificationis) Jacobi et in Erpe tradendam ex quodam 

campo et domo et orto sitis in parochia de Erpe inter hereditatem 
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Johannis Giben soen ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis exinde prius solvenda et 

sufficientem facere. Testes Heijme et W datum supra. 

 

BP 1178 f 254v 05 do 22-07-1389. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Jacobus aanstaande ( 

25-07-1389), met 15 Gelderse gulden of de waarde en de pacht van het jaar 

van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Andreas 

Hoppenbrouwer, Nijcholaus Plaetmaker en Arnoldus van den Hoernic. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum (dg: datam) a Jacobi proxime 

futuro sine medio sequentium semper cum XV (dg: Holl gulden seu valorem 

et) Gelre gulden seu valorem et paccione anni redempcionis (dg: ut) 

promittens ut in forma. Acta in camera anno LXXX nono in festo Magdalene 

hora vesperarum presentibus Andrea Hoppenbrouwer Nijcho Plaetmaker 

Arnoldo van den Hoernic. 

 

BP 1178 f 254v 06 do 22-07-1389. 

Cristianus van den Hoeve en zijn vrouw Bela wv Henricus gnd Leenkens soen 

droegen over aan Elizabeth, dv voornoemde Bela en wijlen Henricus Leenkens 

soen, het vruchtgebruik dat voornoemde Bela heeft in een hoeve van 

voornoemde wijlen Henricus, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd op die 

Elsdonk. Twee brieven: een voor Elizabeth die Arnoldus Hoernken zal hebben, 

en de andere zal Jacob van Heze hebben. 

 

Cristianus (dg: filius) van den Hoeve maritus (dg: et tutor) legitimus 

Bele sue uxoris relicte quondam Henrici dicti Leenkens soen et dicta Bela 

cum eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Bele competentem in manso 

dicti quondam Henrici sito in parochia de Rode in loco dicto op die 

Elsdonc ut #dicebant# supportaverunt (dg: E) Elizabeth filie dictorum 

(dg: Bek) Bele et quondam Henrici Leenkens soen promittentes ratam 

servare. Testes datum supra. Et duplicetur una pro Elizabeth (pro dicta) 

quam habebit (dg: Bela) #Arnoldus Hoernken# et alteram habebit Jacob de 

Heze. 

 

BP 1178 f 254v 07 do 22-07-1389. 

Godefridus Robben soen van Berlikem verkocht aan Oda Zanders een n-erfpacht 

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

uit een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen Johannes Weijgherganc enerzijds en Godefridus Andries soen 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 10 schelling gemeen 

paijment. 

 

Godefridus Robben soen de Berlikem hereditarie vendidit Ode Zanders 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto (dg: 

sitis in parochia de) et pecia terre sibi adiacente sitis in parochia de 

Berlikem in loco dicto Beilver inter hereditatem Johannis Weijgherganc ex 

uno et inter hereditatem Godefridi Andries soen ex alio promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu X solidorum 

(dg: ex) communis pagamenti exinde solvendo et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 254v 08 do 22-07-1389. 

(dg: Johannes zv Johannes Scanssarts). 

 

(dg: Johannes filius Johannis Scanssarts). 
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BP 1178 f 254v 09 do 22-07-1389. 

Henricus van der Capellen van Best verkocht aan Petrus gnd van Calo een 

n-erfcijns van 1 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Jacobus te 

betalen, voor het eerst over een jaar (ma 25-07-1390), gaande uit een beemd 

gnd Nollens Beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Godefridus van 

der Hoeven enerzijds en de gemeint van Best anderzijds. 

 

Henricus van der Capellen de (dg: Oers) Best hereditarie vendidit Petro 

dicto de Calo hereditarium censum unius Hollant gulden seu valorem 

solvendum hereditarie Jacobi et primo termino ultra annum ex prato (dg: 

dicto) dicto (dg: Nollekens) Nollens Beemt sito in parochia de Oerscot in 

loco dicto (dg: Lo) Best inter hereditatem Godefridi van der Hoeven ex 

uno et inter communitatem de (dg: Lo) Best ex alio (dg: ex) ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 254v 10 do 22-07-1389. 

Henricus van Tefelen droeg bij wijze van erfwisseling over aan Marcelius 

zvw Godefridus Elijaes soen een stuk land, in Lithoijen, ter plaatse gnd op 

den Wert, tussen Gertrudis dvw Bernardus van Loen enerzijds en Godefridus 

Sceijvel anderzijds, strekkend vanaf de dijk tot aan de Maas, welk stuk 

land overal 3 roeden 2 voet breed is, tegen de hierna volgende 4 hont. 

 

Henricus de Tefelen peciam terre sitam in parochia de Littoijen ad locum 

dictum op den Wert inter hereditatem Gertrudis filie quondam Bernardi de 

Loen ex uno et inter hereditatem Godefridi Sceijvel ex alio tendentem ab 

aggere ibidem usque ad Mosam et que pecia terre continet ibique tres 

virgatas et duas pedatas in latitudine supportavit Marcelio filio quondam 

Godefridi (dg: Delijen) #Elijaes# soen (dg: de Os) in modum dnce.. 

permutationis etc #pro quatuor hont sequentibus# promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 254v 11 do 22-07-1389. 

Voornoemde Marcelius beloofde aan voornoemde Henricus een n-erfcijns van 1 

Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, voor het 

eerst over een jaar (wo 22-02-1391), gaande uit voornoemd stuk land. 

 

Dictus Marcelius promisit se daturum et soluturum dicto Henrico 

hereditarium censum unius Hollants gulden seu valorem hereditarie Petri 

ad cathedram et primo termino ultra annum ex dicta pecia terre promisit 

super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 254v 12 do 22-07-1389. 

Voornoemde Marcelius droeg bij wijze van erfwisseling over aan Henricus van 

Tefelen 4 hont land, in Oijen, in een kamp, gnd die Bermaden, tussen 

erfgenamen gnd Egbrechts Kijnderen enerzijds en Johannes zv Arnoldus die 

Mussche anderzijds, reeds belast met 12 voet zegedijk, voor het hierboven 

genoemd stuk land. 

 

Dictus Marcelius quatuor hont terre sita in parochia de Oijen (dg: inter) 

in campo dicto die Bermaden inter hereditatem heredum (dg: quon) dictorum 

Egbrechts Kijnderen ex uno et inter hereditatem Johannis filii Arnoldi 

die Mussche (dg: -n soen) ex alio ut dicebat supportavit Henrico de 

Tefelen (dg: promittens) in modum dnce.. permutationis #pro pecia terre 

supradicta# promittens warandiam et obligationem deponere exceptis XII 

pedatis aggeris dicti Zegedijc ad hanc spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 254v 13 do 22-07-1389. 

Johannes Mol zvw Ghibo Sceijnckel beloofde aan zijn oom Godefridus 

Sceijnckel 60 Brabantse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-
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12-1389) te betalen. 

 

Johannes Mol filius quondam Ghibonis Sceijnckel promisit Godefrido 

Sceijnckel suo avunculo LX Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 254v 14 do 22-07-1389. 

Johannes zv Johannes Stanssart, Albertus van Heze, zijn vrouw Yda dv 

voornoemde Johannes Stanssart, Petrus van der Hamfort ev Mechtildis, en 

Hubertus van Volkel ev Margareta, dv voornoemde Johannes Stanssart, 

verhuurden aan Johannes Stanssart voor de duur van zijn leven een hoeve, 

die eertijds was van voornoemde Johannes Stanssart, in Aarle, met 

toebehoren zowel in Aarle als in Beke bij Arle. 

 

Solvit. Debent XVIII denarios. {Met haal verbonden met BP 1178 f 254v 

15}. 

Johannes filius (dg: d) Johannis Stanssart Albertus de Heze maritus 

legitimus Yde sue uxoris (dg: filie) filie dicti Johannis Stanssart et 

dicta Yda (dg: .) cum eodem tamquam cum tutore Petrus van der Hamfort 

maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris et Hubertus de Volkel 

maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filiarum dicti Johannis 

Stanssart quendam mansum (dg: dicti) qui fuerat #dudum# dicti Johannis 

Stanssart situm in parochia de Arle cum suis attinentiis universis 

quocumque locorum tam in dicta parochia quam in parochia de Beke prope 

Arle (dg: cons) sitis ut dicebant locaverunt recto locacionis modo 

Johanni Stanssart ab eodem ad eius vitam vitam possidendum promittentes 

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

tali condicione quod dictus). Testes Heijme et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 254v 15 do 22-07-1389. 

Arnoldus zvw Petrus Berniers soen verkocht aan Johannes Stansart een 

lijfrente van 2 Gelderse gulden of de waarde, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius quondam Petri Berniers soen legitime vendidit Johanni 

(dg: Stans) Stansart vitalem pensionem (dg: duolr) duorum Ghelre gulden 

seu valorem solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra 

purificationis ex omnibus (dg: dicti) bonis dicti (dg: He venditoris) 

venditoris promittens super omnia warandiam et cum mortuus fuerit. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf7 G 02 f. 255. 

 in festo Magdalene: donderdag 22-07-1389. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 29-07-1389. 

 

BP 1178 f 255r 01 do 22-07-1389. 

Sijmon zv Johannes van der After en Zibkinus zvw Henricus van Cruijsbergen 

beloofden aan Willelmus van Ghiessen 52 Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Sijmon filius Johannis van der After et Zibkinus filius quondam Henrici 

de Cruijsbergen promiserunt Willelmo de Ghiessen LII Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Heijme et Dordrecht datum in festo Magdalene. 

 

BP 1178 f 255r 02 do 22-07-1389. 

Henricus zvw Godefridus van Hermalen, Henricus zvw Henricus Custer van 

Scijnle, Johannes Bastart Houbrakens soen, Johannes zvw Henricus van der 

Vest, Johannes zv Johannes gnd Rijcouts soen en Rutgherus Willems soen 

beloofden aan hr Johannes van Mol, tbv hem, hr Henricus Buc en Arnoldus van 
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Beringen, 67 Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden voor 1 Brabantse dobbel 

gerekend, of ander paijment geld van Brabant of geld van Vlaanderen of geld 

van Holland van dezelfde waarde, een helft te betalen met Lichtmis (wo 02-

02-1390) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390). 

 

Henricus filius quondam Godefridi de (dg: Hermalen) Hermalen (dg: f) 

Henricus filius quondam Henrici Custer de Scijnle Johannes Bastart 

Houbrakens soen Johannes filius quondam Henrici van der Vest Johannes 

(dg: Rij) filius Johannis dicti Rijcouts soen et Rutgherus Willems soen 

promiserunt indivisi super (dg: d) omnia domino Johanni de Mol ad opus 

sui et ad opus domini Henrici Buc et Arnoldi de Beringen seu alterius 

eorundem sexaginta septem (dg: Holl) #Brabant# dobbel (dg: seu) 

#scilicet# duos Hollant gulden pro quolibet (dg: dob) Brabant dobbel seu 

(dg: valorem) aliud pagamentum monete Brabantie vel monete Flandrie vel 

monete Hollandie eiusdem valoris (dg: ad) mediatim purificationis et 

mediatim pasce proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 255r 03 do 22-07-1389. 

Willelmus van der Hautart en Rijcoldus Agnesen soen beloofden aan 

voornoemde hr Johannes Mol, tbv hem, hr Henricus Buc en Arnoldus van 

Beringen, 55 Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden voor 1 dobbel gerekend of 

de waarde zoals hierboven (of ander paijment geld van Brabant of geld van 

Vlaanderen of geld van Holland), een helft te betalen met Lichtmis (wo 02-

02-1390) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390). 

 

Willelmus van der Hautart Rijcoldus Agnesen soen promiserunt dicto domino 

Johanni Mol ad opus sui et ad opus domini Henrici Buc et (dg: G) Arnoldi 

de Beringen seu alterius eorum quinquaginta quinque Brabant dobbel 

scilicet duobus Hollant gulden pro quolibet dobbel seu valorem ut 

immediate dictis terminis persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 255r 04 do 22-07-1389. 

Petrus Mast en Ghibekinus Grieten soen beloofden aan Gerardus Balijart 55 

Hollandse gulden of de waarde minus 4 Vlaamse plakken, een helft te betalen 

met Kerstmis (za 25-12-1389) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (vr 

24-06-1390). 

 

Petrus Mast et Ghibekinus Grieten soen promiserunt Gerardo Balijart (dg: 

LIIII) #LV# Hollant gulden seu valorem minus quatuor Vleemsche placken 

mediatim Domini et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 255r 05 do 22-07-1389. 

Nijcholaus gnd Wisschart van Os verkocht aan Arnoldus van Beke nzv etc een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 3 

lopen land, in Oss, achter de tuin van Henricus Rovers soen, tussen 

voornoemde Henricus Rovers soen enerzijds en Godefridus van Beke 

anderzijds, (2) een hofstad, in Oss, naast de plaats gnd Liefkens Kamp, 

tussen Rodolphus Tolinc enerzijds en Henricus zv Johannes Weijlen soen 

anderzijds. 

 

Nijcholaus dictus Wisschart de Os hereditarie vendidit Arnoldo de Beke 

filio naturali etc hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex (dg: pecia terre) #tribus lopinatis terre# 

sitis in parochia de Os retro ortum Henrici Rovers soen inter hereditatem 

eiusdem Henrici Rovers soen ex uno et inter hereditatem Godefridi de Beke 

ex alio atque ex domistadio sita! in dicta parochia (dg: inter here) 

iuxta (dg: here) locum dictum Liefkens Camp inter hereditatem Rodolphi 

Tolinc ex uno et inter Henrici (dg: Weij) filii Johannis Weijlen soen ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere et 
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sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 255r 06 do 22-07-1389. 

Rutgherus Buerinc, Johannes die Smit, Johannes Aleijten soen en Gerardus 

van Vucht zvw Johannes van Vucht beloofden aan Johannes van Ghemert de 

jongere 24½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-

1390) te leveren. 

 

Rutgherus Buerinc Johannes die Smit Johannes Aleijten #soen# Gerardus de 

Vucht filius quondam Johannis de Vucht promiserunt Johanni de Ghemert 

juniori XXIIII #et dimidium# modios siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 255r 07 do 22-07-1389. 

Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken droeg over aan Henricus van 

Tefelen een stuk land, in Lithoijen, ter plaatse gnd op den Wert, tussen 

Gertrudis dvw Bernardus van Loen enerzijds en Godefridus Sceijvel 

anderzijds, strekkend vanaf de dijk aldaar tot aan de Maas. 

 

Henricus filius quondam Rodolphi Rover de Vladeracken peciam terre (dg: 

#dua tres virgatas et duas pedatas in latitudine ubique continentem#) 

sitam in parochia de Lijttoijen ad locum dictum op den Wert inter 

hereditatem Gertrudis filie quondam Bernardi de Loen ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Sceijvel ex alio tendentem ab aggere ibidem usque 

ad Mosam #in ea quantitate qua ibidem sita est# ut dicebat supportavit 

Henrico de (dg: f) Tefelen promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 255r 08 do 22-07-1389. 

Voornoemde Henricus van Tefelen beloofde aan Henricus zvw Rodolphus Rover 

van Vladeracken en zijn vrouw Gertrudis een lijfrente75 van 3 Hollandse 

gulden of de waarde, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, gaande uit al zijn 

goederen. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Dictus Henricus de Tefelen promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum (dg: Johanni) #Henrico# filio quondam Rodolphi Rover de 

Vladeracken et Gertrudi sue uxori vitalem pensionem (dg: tri) trium 

Hollant gulden seu valorem anno quolibet ad vitam dictorum Henrici filii 

Roveri et Gertrudis et non ultra Petri ad cathedram ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis et alter diutius vivens integraliter possidebit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 255r 09 do 22-07-1389. 

Henricus van Hees zvw Philippus van Hees beloofde aan Enghela van 

Blakenbroec 11 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus over 1 jaar 

(ma 25-07-1390) te betalen. 

 

Henricus de Hees filius quondam Philippi de Hees promisit (dg: Elizabeth) 

#Enghele# de (dg: Vl) Blakenbroec (dg: XII) XI Ghelre gulden seu valorem 

(dg: a) a Jacobi proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 255r 10 do 22-07-1389. 

Johannes van den Bossche de oudere en Johannes van den Bossche de jongere 

beloofden aan Johannes van der Molen Arts soen 96 Hollandse gulden of de 

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

 

                         
75 Zie → BP 1183 f 107r 01 do 15-03-1403, verklaring dat alle achterstallige 

termijnen zijn voldaan. 
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Johannes (dg: de) van den Bossche senior #et# Johannes van den Bossche 

junior promiserunt Johanni van der Molen Arts soen (dg: LXIIII #Hollant 

dobbel# Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos testes seu tredis) nonaginta sex Hollant gulden seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 255r 11 do 22-07-1389. 

(dg: Vranck). 

 

BP 1178 f 255r 12 do 22-07-1389. 

Franciscus gnd Kroke en zijn broer Denkinus verhuurden aan Johannes Haijken 

een kamp, gnd Ver Uden Weide, in Empel, tussen erfgoed gnd Hengemenge 

enerzijds en een ander kamp, behorend aan erfg vw Willelmus Vrancken, 

anderzijds, voor een periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus 

(wo 11-11-1388), per jaar voor 38¾ oude schilden, met Sint-Martinus te 

betalen. Huurder en zijn broer Ghisbertus die Veer beloofden de sloten die 

bij eerstgenoemd kamp horen, naast het kamp gelegen, te onderhouden. 

 

Franciscus dictus Kroke et Denkinus eius frater quendam (dg: di) campum 

dictum Ver Uden Weijde (dg: situm in p) situm in parochia de Empel inter 

hereditatem dictam Henghemenge ex uno et inter alium campum spectantem ad 

heredes quondam Willelmi Vrancken ex alio ut dicebant locaverunt Johanni 

Haijken (dg: et) ab eodem ad spacium trium annorum post festum Martini 

proxime (dg: futurum s) preteritum sine medio sequentium possidendum anno 

quolibet dictorum trium annorum pro triginta novem aude scilde minus 

quarta parte unius aude scilt seu valorem dandis sibi ab (dg: ab) alio 

anno quolibet dictorum trium annorum in Martini promittentes warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter et cum eo 

Ghisbertus die Veer eius frater repromiserunt indivisi super omnia et 

quod ipsi fossata ad primodictum campum spectantia sita (dg: in) iuxta 

eundem campum coram scouwe observabunt dictis tribus annis durantibus. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 255r 13 ±do 22-07-1389. 

Hermannus zvw Johannes gnd Plaetmaker en Arnoldus van den Hoernic gaven een 

kamp uit, in Nuland, ter plaatse gnd in Spierincs Broek, tussen wijlen hr 

Henricus van Nuwelant ridder, Ermgardis Kepkens en Willelmus van Ouden 

enerzijds en Johannes van de Dijk anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Hermannus filius quondam Johannis dicti Plaetmaker et Arnoldus van den 

Hoernic quendam campum terre situm in parochia de Nuwelant in loco dicto 

in Spierincs Broec inter hereditatem (dg: Johannis van Willi) quondam 

domini Henrici de Nuwelant militis (dg: ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Aggere ex alio) #et# Ermgardis Kepkens et Willelmi de Ouden 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Aggere ex alio dederunt ad 

hereditariam paccionem. 

 

BP 1178 f 255r 14 do 29-07-1389. 

Arnoldus van den Hoernic gaf uit aan Petrus die Duvel de oostelijke helft 

van een kamp, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, beiderzijds tussen 

wijlen Willelmus Kepken, met een eind strekkend aan een gemene weg; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, en 

een n-erfcijns van 18 schelling geld, met Lichtmis in Den Bosch te leveren 

en te betalen. 

 

(dg: Ad) Arnoldus van den Hoernic medietatem cuiusdam campi siti in 

parochia de Nuwelant in loco dicto Wilshusen inter hereditatem (dg: er) 

quondam Willelmi Kepken ex utroque latere coadiacentis tendentis cum uno 

fine ad communem plateam (dg: ut d) scilicet illam medietatem que sita 

est versus oriens ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Petro die 

Duvel (dg: pro) ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 
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unius modii siliginis mensure de Busco et pro hereditario censu XVIII 

solidorum monete dandis sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Busco tradendis ex dicta medietate promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Aa et Gerardus datum 

quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 255r 15 do 29-07-1389. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Arnoldus 11¼ gulden of de waarde 

met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit dicto Arnoldo XI (dg: Ghelre #Hollant#) gulden 

(dg: seu valorem) et quartam partem unius (dg: Gelre #Hollant#) gulden 

seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 255r 16 do 29-07-1389. 

Voornoemde Arnoldus van den Hoernic gaf uit aan Johannes die Preter de 

andere, westelijke helft van voornoemd kamp; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, en een n-erfcijns van 18 

schelling geld, met Lichtmis in Den Bosch te leveren en te betalen. 

 

Dictus Arnoldus van den Hoernic reliquam medietatem dicti campi scilicet 

illam medietatem que sita est versus (dg: vers) occidens ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem (dg: Wa) Johanni die Preter ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco et pro hereditario censu XVIII solidorum monete dandis 

etc supra per totum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 255r 17 do 29-07-1389. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Arnoldus 11¼ gulden of de 

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

 

Dictus Johannes promisit dicto Arnoldo XI (dg: Gelre #Hollant#) gulden et 

quartam partem unius (dg: Gelre gulden Hollant) gulden (dg: ad) seu 

valorem ad purificationis proxime futurum. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 G 03 f. 255v. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 05-08-1389. 

 in crastino Magdalene: vrijdag 23-07-1389. 

 in festo Magdalene: donderdag 22-07-1389. 

 

BP 1178 f 255v 01 do 05-08-1389. 

Johannes gnd Andries soen van den Yvenlaer droeg over aan Jacobus die Wert 

21 schilden, 12 Hollandse plakmeeuwen voor 1 schild gerekend, aan hem 

beloofd76 door Henricus zvw Johannes gnd Sluijsman. 

 

Johannes dictus Andries soen van den Yvenlaer viginti unum (dg: aur) 

aureos denarios communiter scilde vocatos scilicet XII denarios 

communiter placmeuwen vocatos monete Hollandie pro quolibet aureorum 

denariorum scilde vocatorum computato promissos sibi ab Henrico filio 

quondam Johannis dicti Sluijsman prout in litteris supportavit Jacobo die 

Wert cum litteris et jure. Testes W et Dordrecht datum quinta post Petri 

ad vincula. 

 

BP 1178 f 255v 02 vr 23-07-1389. 

Johannes zvw Walterus gnd Veren Oeden soen van Berze verkocht aan Henricus 

Becker zvw Johannes Becker bakker, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth, een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

                         
76 Zie ← BP 1178 f 054v 08 do 22-10-1388, belofte op 08-09-1389 21 lichte schilden te betalen. 
“12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend”. 
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leveren, gaande uit een huis77, tuin en aangelegen erfgoederen van wijlen 

voornoemde Walterus, in Oostelbeers, tussen Petrus Mesmaker enerzijds en 

Johannes Metten soen anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes filius quondam Walteri dicti Veren Oeden soen de Berze legitime 

vendidit Henrico Becker filio quondam Johannis Becker pistori ad opus sui 

et ad opus sui et ad Elizabeth eius uxoris vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad eorum vitam et non 

ultra purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus dicti quondam Walteri sitis in parochia 

de Oestelberze inter hereditatem Petri Mesmaker ex uno et inter 

hereditatem Johannis Metten soen ex alio ut dicebat promittens super 

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

et sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter possidebit. 

Testes Heijme et W datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1178 f 255v 03 do 22-07-1389. 

Johannes van Dijest van Merewijc, zijn zoon Johannes, Arnoldus Roelofs 

soen, Henricus zv Ghibo gnd Writer van Scijnle en Gheerlacus Tielen soen 

beloofden aan Henricus Dicbier zv Godefridus 65 oude schilden of evenveel 

als de stad voor elke oude schild zal nemen en geven etc en 8 mud haver, 

Bossche maat, met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (di 22-02-1390) te betalen 

en te leveren. 

 

Johannes de Dijest de (dg: Empe) Merewijc Johannes eius filius Arnoldus 

Roelofs soen Henricus filius Ghibonis dicti Writer de Scijnle Gheerlacus 

Tielen soen promiserunt Henrico Dicbier filio Godefridi sexaginta quinque 

aude scilde seu tantum pro quolibet aude scilt quantum oppidum capiet et 

dabit etc et octo modios (dg: siliginis s) avene mensure de Busco ad 

Petri ad cathedram proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Berkel 

datum in festo Magdalene. 

 

BP 1178 f 255v 04 vr 23-07-1389. 

Henricus van Eijcke, zv Gerardus van Eijcke en Katherina dvw Petrus van 

Zonne voller, verkocht aan Ghevardus Stummeken en Johannes Coninc 4 pond, 1 

oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, die voornoemde wijlen 

Petrus van Zonne beurde, een helft met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes gnd Palart enerzijds en erfgoed van de 

broeders Willelmiten van Porta Celi bij Den Bosch anderzijds, welk huis en 

erf voornoemde wijlen Petrus in cijns uitgegeven had aan Nollekinus verwer. 

 

Henricus de (dg: .) Eijcke filius Gerardi de Eijcke ab eodem Gerardo et 

Katherina filia quondam Petri de Zonne fullonis pariter genitus quatuor 

libras grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris quas 

dictus quondam Petrus de Zonne solvendas hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et area sita in Busco in vico dicto Kolperstraete 

inter hereditatem (dg: J) quondam Johannis dicti Palart et inter 

hereditatem fratrum Willelmitarum de Porta Celi prope Buscumducis quam 

domum et aream dictus quondam Petrus dederat ad censum Nollekino tinctori 

pro predictis quatuor libris dicte monete hereditarii census prout in 

litteris #quas nunc ad se spectare dicebat# vendidit Ghevardo Stummeken 

et Johanni Coninc supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et W datum 

in crastino Magdalene. 

 

                         
77 Zie → BP 1179 p 534v 04 vr 07-02-1393, verkoop van een hofstad (1) op 

dezelfde plaats, waarvan het huis binnen 2 jaar moet worden verwijderd. 
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BP 1178 f 255v 05 vr 23-07-1389. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 44, f.65v, 23-07-1389. 

Elizabeth dvw Henricus gnd Leenken verkocht aan Jacobus van Berze van der 

Horst een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een hoeve van voornoemde wijlen Henricus 

Leenkens, nu aan verkoopster behorend, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

op die Elsdonk, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 6 

lopen rogge op het leven van Jutta sv Reijnerus van Kuijc. Verkoopster en 

Cristianus van den Hoeve met zijn vrouw Bela dvw Andreas Roefs soen wv 

voornoemde wijlen Henricus Leenken beloofden de hoeve van waarde te houden. 

 

Elizabeth filia quondam Henrici dicti Leenken (dg: -s) cum tutore 

hereditarie vendidit Jacobo de Berze (dg: hereditariam pacc) van der 

Horst hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco #tradendam# ex manso 

dicti quondam Henrici Leenkens nunc ad dictam venditricem spectante sito 

in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto op die Elsdonc ut dicebat 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini fundi et (dg: h) vitali pensione sex lopinorum siliginis (dg: 

exinde solvendis) ad vitam Jutte (dg: filie Reij) sororis Reijneri de 

Kuijc exinde solvendis promiserunt insuper dicta venditrix cum tutore et 

cum ea Cristianus van den Hoeve maritus legitimus Bele sue uxoris filie 

quondam Andree Roefs soen relicte dicti quondam Henrici Leenken et dicta 

Bela cum eodem tamquam tutore super habita et habenda sufficientem 

facere. Testes testes datum supra. 

 

BP 1178 f 255v 06 vr 23-07-1389. 

Rodolphus gnd Roef Andries soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus dictus Roef Andries soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 255v 07 vr 23-07-1389. 

Voornoemde Elizabeth beloofde aan Arnoldus Hoernken tbv eenieder die het 

aangaat dat zij nimmer haar goederen zal verkopen, vervreemden of bezwaren, 

voor zij een wettig huwelijk zal aangaan of voordat zij 24 jaar is. De 

brief overhandigen aan Arnoldus Hoernken. 

 

Dicta Elizabeth cum tutore promisit super habita et habenda (dg: Arnoldo 

Hoernken #?Johanni de Ghemert) Arnoldo Hoernken# ad opus omnium quorum 

interest seu interesse poterit quod ipsa nunquam bona sua quecumque 

vendet nec alienabit nec obligationem super eadem faciet antequam ad 

legitimum matrimonium pervenerit seu nisi fuerit XXIIII annorum. Testes 

datum supra. Traditur Arnoldo Hoernken. 

 

BP 1178 f 255v 08 vr 23-07-1389. 

Johannes gnd Bije zv Willelmus gnd Eelkens soen droeg over aan Henricus 

Wolf, tbv Johannes van Helmont van Oerscot, een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Johannes van Helmont beloofd78 had aan 

voornoemde Johannes Bije, met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande 

uit een huis en tuin in Oirschot, in de herdgang van Ertbruggen, tussen de 

gemeint enerzijds en kvw Arnoldus van den Loeken anderzijds. 

 

Johannes dictus Bije filius Willelmi dicti Eelkens soen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam Johannes de (dg: 

Oerscot) Helmont de Oerscot promisit se daturum et soluturum dicto 

Johanni Bije hereditarie purificationis et in domo infrascripta tradendam 

ex domo et orto sitis in parochia de Oerscot in pastoria de Ertbruggen 

inter (dg: .) communitatem ibidem ex uno et inter herediatem liberorum 

quondam Arnoldi van den Loeken ex alio prout huiusmodi domus et ortus 

                         
78 Zie ← BP 1178 f 088v 12 do 18-02-1389, uitgifte voor de pacht. 
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ibidem sunt situati prout in litteris supportavit Henrico Wolf ad opus 

dicti Johannis de Helmont cum litteris et jure promittens ratam servare 

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

 

BP 1178 f 255v 09 vr 23-07-1389. 

Hermannus van Baerle beloofde aan Cristianus zvw Goeswinus Neven 21 

Hollandse gulden of de waarde en 11 Vlaamse plakken met Kerstmis aanstaande 

(za 25-12-1389) te betalen. 

 

Hermannus de Baerle promisit Cristiano filio quondam Goeswini Neven XXI 

Hollant gulden seu valorem et XI Vleemsche placken ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 255v 10 vr 23-07-1389. 

Goeswinus Jans soen verkocht aan Florencius Jans soen de helft van een huis 

met ondergrond in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoed van 

Johannes gnd van Wanbraken, tussen erfgoed van Johannes van Ellaer 

enerzijds en een weg anderzijds, met een eind, richting de gemene weg, 

strekkend aan erfgoed van voornoemde Johannes van Wanbraken en met het 

andere eind achterwaarts aan erfgoed van Goeswinus Jans soen, te weten de 

helft aan de kant van de gemene weg, zoals afgepaald, met recht over een 

weg aldaar, naast voornoemd huis gelegen, lopend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan de gemene weg, aan hem verkocht79 door Martinus gnd 

Decker van Ghemonden. 

 

Goeswinus Jans soen medietatem domus cum eius fundo site in Busco ad 

aggerem Vuchtensem retro hereditatem Johannis dicti de Wanbraken inter 

hereditatem Johannis de Ellaer ex uno et inter quandam viam ibidem ex 

alio tendentis ibidem cum uno fine (dg: ad) versus communem plateam ad 

hereditatem dicti Johannis de Wanbraken et cum reliquo fine retrorsum ad 

hereditatem Goeswini Jans soen scilicet illam medietatem que sita est 

versus communem plateam prout huiusmodi medietas ibidem est sita et 

palata simul cum jure eundi et redeundi per viam ibidem iuxta (dg: com) 

predictam domum situatam tendentem a communi platea retrorsum usque ad 

communem plateam venditam sibi a Martino dicto Decker de Ghemonden prout 

in litteris vendidit Florencio Jans soen supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1178 f 255v 11 vr 23-07-1389. 

Franco Herinc zvw Johannes Cale beloofde aan Nijcholaus van den Hasselt 130 

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

betalen. 

 

Franco Herinc filius quondam Johannis Cale promisit Nijcholao van den 

Hasselt centum et XXX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et Dordrecht datum in 

crastino Magdalene. 

 

BP 1178 f 255v 12 vr 23-07-1389. 

Voornoemde Franco beloofde aan Heijlwigis ev Jacobus Kesselman, tbv haar en 

voornoemde Jacobus, 30 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Dictus Franco promisit Heijlwigi uxori Jacobi Kesselman ad opus dicti 

Jacobi XXX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 255v 13 vr 23-07-1389. 

Johannes nzvw Wautgherus van Sweensberch verkocht aan Adam Zanders een 

                         
79 Zie ← BP 1177 f 324r 05 do 25-10-1386, verkoop van deze helft. 
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hofstad met gebouwen van wijlen Ghibo gnd Kuijf, in Den Bosch, achter het 

klooster van de Minderbroeders, bij het klein begijnhof, voor huis en erf 

van Gerardus Abt, tussen de gemene weg enerzijds en erfgoed van Willelmus 

van Gheldorp anderzijds, aan hem verkocht80 door mr Goeswinus zvw Henricus 

van Luijssel. 

 

Johannes filius naturalis quondam Wautgheri de Sweensberch domistadium 

quondam (dg: Jo) Ghibonis dicti Kuijf situm in Busco retro claustrum 

fratrum minorum prope parvum beghinagium ante domum et aream Gerardi 

abbatis inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Willelmi de 

Gheldorp ex alio #simul cum edificiis in dicto domistadio consistentibus# 

venditum sibi a magistro Goeswino filio quondam Henrici de Luijssel prout 

in litteris vendidit Ade Zanders supportavit cum litteris et (dg: jure) 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte (dg: ex) 

sui deponere (dg: excepto hereditario censu quatuor librarum monete quem 

Walterus de Os erga dictum venditorem acquisiverat ut dicebat. Testes Aa 

et Emont datum supra). Testes Heijme et Berkel datum supra. 

 

BP 1178 f 255v 14 vr 23-07-1389. 

Broeder Willelmus gnd Marijant zv Theodericus van Dordrecht droeg over aan 

Adam Zanders een lijfrente81 van 12 oude schilden of de waarde, op het leven 

van voornoemde broeder Willelmus, gaande uit een hofstad met gebouwen, 

welke rente aan hem was verkocht82 door mr Goeswinus zvw Henricus van 

Luijssel. 

 

Frater Willelmus dictus Marijant filius Theoderici de Dordraco vitalem 

pensionem duodecim aude scilde seu valorem solvendam anno quolibet ad 

vitam dicti fratris Willelmi ex dicto domistadio cum suis edificiis 

venditam sibi a magistro Goeswino filio quondam Henrici de Luijssel prout 

in litteris supportavit Ade Zanders cum litteris et jure promittens ratam 

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

testes Aa et Emont datum supra. 

 

1178 mf7 G 04 f. 256. 

 in crastino Magdalene: vrijdag 23-07-1389. 

 in festo Jacobi: zondag 25-07-1389. 

 in crastino Valentini: dinsdag 15-02-1390. 

 

BP 1178 f 256r 01 vr 23-07-1389. 

Rutgherus zvw Gobelinus van Maseboemel verkocht aan Johannes Carnauwe een 

huis83 en erf van wijlen Johannes van Yper, in Den Bosch, in de Peperstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Walterus Roempot enerzijds en erfgoed van 

eertijds Johannes Smale anderzijds. 

 

Rutgherus filius quondam Gobelini de Maseboemel domum et aream (dg: 

quond) Johannis quondam de Yper sitam in Busco in vico dicto Peperstraet 

inter hereditatem quondam Walteri Roempot ex uno et inter hereditatem que 

fuerat Johannis Smale ex alio (dg: venditam sibi) vendidit Johanni 

Carnauwe supportavit cum omnibus litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Emont datum 

in crastino Magdalene. 

 

BP 1178 f 256r 02 vr 23-07-1389. 

Walterus van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
80 Zie ← BP 1177 f 295r 07 do 12-04-1386, verkoop van deze hofstad. 
81 Zie ← BP 1177 f 295r 07 do 12-04-1386, vermelding van de lijfrente. 
82 Zie ← BP 1177 f 131v 09 wo 29-06-1384, verkoop van deze lijfrente. 
83 Zie ← BP 1175 f 262r 13 ma 07-04-1371, overdracht van 1/3 deel in dit 

huis. 
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Walterus de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 256r 03 vr 23-07-1389. 

Rutgherus zv Gobelinus gnd Zasman van Maesboemel verkocht aan Johannes 

Carnauwe een b-erfcijns van 55 schelling 6 penning geld, een helft te 

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

en erf in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van Johannes Ulman 

enerzijds en erfgoed van Godescalcus Moelnere anderzijds, aan hem verkocht 

door Ywanus van Vauderic. 

 

Rutgherus filius Gobelini dicti Zasman de Maesboemel hereditarium censum 

quinquaginta quinque solidorum et sex denariorum monete solvendum 

hereditarie #mediatim Domini et mediatim Johannis# ex domo et area sita 

in Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem Johannis Ulman ex 

uno et inter hereditatem Godescalci Moelnere ex alio venditum sibi ab 

Ywano de Vauderic prout in litteris vendidit Johanni Carnauwe supportavit 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 256r 04 vr 23-07-1389. 

Walterus van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 256r 05 vr 23-07-1389. 

Henricus zvw Theodericus van Os beloofde aan Ghibo Kesselman 172 Hollandse 

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

 

Henricus filius quondam Theoderici de Os promisit Ghiboni Kesselman 

centum et LXXII {met puntje ervoor en erachter} Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 256r 06 vr 23-07-1389. 

Petrus Deijnen en Arnoldus van Vladeracken zv Gerardus beloofden aan 

Mathias van Os zvw Johannes Spornier 43½ Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Petrus Deijnen et Arnoldus van Vladeracken filius Gerardi promiserunt 

Mathie de Os filio quondam Johannis Spornier XLIII et dimidium Ghelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 256r 07 vr 23-07-1389. 

Johannes Vleminc bontwerker droeg over aan Arnoldus Groet Art 17 oude 

schilden en 15 plakmeeuwen geld van Holland, aan hem beloofd door Gerardus 

Loij Willems soen en diens vrouw Beatrix. 

 

Johannes Vleminc pelliciator decem et septem denarios aureos antiquos 

communiter scilde vocatos atque quindecim denarios communiter placmeuwen 

vocatos monete Hollandie promissos sibi a Gerardo Loij Willems soen et 

Beatrice eius uxore prout in litteris supportavit Arnoldo Groet Art cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 256r 08 vr 23-07-1389. 

Arnoldus Avemari beloofde aan Nijcholaus Hagen handschoenmaker 62 Hollandse 

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

 

Arnoldus Avemari promisit Nijcholao Hagen cijrothecario sexaginta duos 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 
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persolvendos. Testes Aa et Heijme datum supra. 

 

BP 1178 f 256r 09 vr 23-07-1389. 

Johannes Priker beloofde aan Johannes Vake 19½ nobel geld van de kning van 

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

 

Johannes Priker promisit Johanni Vake XIX et dimidium nobel monete regis 

Enghlie seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 256r 10 vr 23-07-1389. 

Henricus van Amersoijen beloofde aan Johannes Bruijsten van Berlikem 157½ 

gulden, voor de helft van Holland en voor de andere helft van Gelre of de 

waarde, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Henricus de Amersoijen promisit Johanni Bruijsten de Berlikem centum LVII 

et dimidium gulden mediatim monete Hollandie et mediatim monete Ghelrie 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 256r 11 vr 23-07-1389. 

Gerardus zvw Gerardus van Berze beloofde aan voornoemde Henricus van 

Amersoijen hetzelfde bedrag met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te 

betalen. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Berze promisit dicto Henrico de 

Amersoijen tantum ad nativitatis Domini proxime futurum proxime futurum 

persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 256r 12 vr 23-07-1389. 

Goeswinus Jans soen verkocht aan Florencius Jans soen een kamer met 

ondergrond in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoed van Johannes 

van Wanbraken, tussen erfgoed van Johannes van Ellaer enerzijds en een weg 

anderzijds, strekkend met een eind, richting de gemene weg aan erfgoed van 

Everardus Willems soen en met het andere eind aan erfgoed van voornoemde 

Goeswinus Jans soen, 13 voet breed en, inclusief de osendrup, 26 voet lang, 

met recht van weg over de tuin van voornoemde kamer over een weg die loopt 

van de gemene weg achterwaarts tot aan het gemene water, met de helft van 

een wand en bijbehorende bouwsels, staande tussen voornoemde kamer en 

voornoemd erfgoed van Everardus, en met de helft van een wand en 

bijbehorende bouwsels tussen voornoemde kamer en het voornoemde erfgoed van 

Goeswinus. 

 

Goeswinus Jans soen (dg: ca) quandam cameram cum eius fundo sitam in 

Busco ad aggerem Vuchtensem retro hereditatem Johannis de Wanbraken (dg: 

ex uno et) inter hereditatem Johannis de Ellaer ex uno et inter (dg: 

here) quandam viam ibidem tendentem ex alio tendentem cum uno fine versus 

(dg: vicum vuct) communem plateam ad hereditatem Everardi Willems soen et 

cum reliquo fine ad hereditatem dicti Goeswini Jans soen et que camera 

cum eius fundo continet (dg: XI) #XIII# pedatas in latitudine et que 

camera continet cum eius (dg: fundo) stillicidio XXVI pedatas in 

longitudine simul cum jure eundi et redeundi et ambulandi quotiens 

voluerit #super ortum dicte camere cum eius fundo# et .... indigebit.. 

per viam tendentem ibidem (dg: ibid) a communi platea (dg: pla) retrorsum 

usque ad communem (dg: .) aquam cum medietate parietis et eius 

edificiorum consistentis inter dictam cameram et inter dictam hereditatem 

dicti Everardi et cum medietate parietis et eius edificiorum consistentis 

inter dictam cameram et dictam hereditatem dicti Goeswini hereditarie 

vendidit Florencio Jans soen promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes Heijme et Gerardus datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1389 05. 

 

163 

BP 1178 f 256r 13 vr 23-07-1389. 

Voornoemde Florencius beloofde aan voornoemde Goeswinus een n-erfcijns van 

10 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde kamer met 

ondergrond. 

 

Dictus Florencius promisit (dg: dicto Goeswino) se daturum et soluturum 

dicto Goeswino hereditarium censum X solidorum monete #hereditarie 

nativitatis Domini# ex predicta camera et eius fundo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 256r 14 vr 23-07-1389. 

Henricus Stierken zv Willelmus Art Tielkens, zijn oom Henricus Stierken en 

Jordanus Art Tielkens soen beloofden aan Wellinus van Os 142½ Hollandse 

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

 

Henricus Stierken filius Willelmi Art Tielkens Henricus Stierken eius 

avunculus et Jordanus (dg: de Hoculem) #Art Tielkens soen (dg: .)# 

promiserunt Wellino de Os centum et quadraginta duos et dimidium Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Heijme et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 256r 15 vr 23-07-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 1 plack. (dg: Solvit). 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 256r 16 zo 25-07-1389. 

Henricus zvw Henricus Mathei droeg over aan de secretaris, tbv Mechtildis 

wv Gerardus van Berze (1) alle goederen, die aan Agnes dv Gerardus van 

Berze gekomen waren na overlijden van Gerardus van der Bruggen grootvader 

van voornoemde Agnes resp. die aan haar zullen komen na overlijden van haar 

grootmoeder Elizabeth wv voornoemde Gerardus, (2) alle goederen, die aan 

voornoemde Agnes gekomen waren na overlijden van haar moeder Katherina dvw 

voornoemde Gerardus van der Bruggen resp. die aan haar zullen komen na 

overlijden van haar voornoemde vader Gerardus van Berze, aan eerstgenoemde 

Henricus overgedragen door Johannes gnd Peters soen van Lijt ev voornoemde 

Agnes. 

 

Henricus filius quondam Henrici Mathei omnia et singular mobilia et 

immobilia hereditaria atque parata que Agneti filie Gerardi de Berze de 

morte quondam Gerardi van der Bruggen avi eiusdem Agnetis successione 

sunt (dg: s) advoluta et post mortem Elizabeth relicte dicti quondam 

Gerardi avie dicte Agnetis successione advolventur insuper omnia et 

singula bona hereditaria et parata (dg: di) que dicte Agneti de morte 

quondam Katherine sue matris filie (dg: quo) dicti quondam Gerardi van 

der Bruggen successione sunt advoluta et post mortem dicti Gerardi de 

Berze patris Agnetis primodicte successione advolventur quocumque locorum 

consistentia sive sita supportata primodicto Henrico a Johanne dicto 

Peters soen (dg: -s) de Lijt marito et tutore legitimus dicte Agnetis 

prout in litteris supportavit #mihi ad opus# Mechtildi relicte quondam 

Gerardi de Berze (dg: promittens) cum litteris et jure promittens ratam 

servare (dg: et obligationem ex p). Testes Heijme et Rover datum in festo 

Jacobi. 

 

BP 1178 f 256r 17 di 15-02-1390. 

Mechtildis wv Gerardus van Berze en Gerardus zvw voornoemde Gerardus van 

Berze verklaarden een erfdeling te hebben gemaakt van erfgoederen, die aan 

hen behoren, in Boxtel. 

Voornoemde Gerardus kreeg (1) een hofstad, huis, schuur, tuin en aangelegen 

beemd, ter plaatse gnd Onrode, tussen erfgoed van de heer van Bucstel 

enerzijds en een beemd gnd de Gemeine Beemd anderzijds, (2) een beemd, in 
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Casteren, ter plaatse gnd Pekels Wiel, naast wijlen Henricus die Rode, (3) 

de helft van een beemd, ter plaats gnd Onrode, ter plaatse gnd die Gemein 

Bunt, naast Willelmus die Wit, (4) een akker, ter plaatse gnd op het 

Rullen, naast erfgoed gnd Didmans Akker, (5) een stuk land, ter plaatse gnd 

in die Brake, tussen Denkinus die Decker, met een gemene weg ertussen, 

enerzijds, en voornoemde {niets ingevuld; ruimte vrijgelaten} anderzijds, 

(6) 3 strepen land, ter plaatse gnd in den Lodekem, naast de beemd van 

wijlen Albertus bakker, (7) de helft van 4 strepen land, ter plaatse gnd 

Onrode, naast erfgoed gnd Vossenbeemd, te weten de helft richting 

voornoemde hofstad, (8) de helft van 4 lopen land, gnd die Kwade Brake, 

aldaar, te weten de helft richting voornoemde hofstad, (9) de helft van een 

beemd gnd die Hoijebeemd, te weten de helft richting voornoemde hofstad. 

Voornoemde Gerardus zal de ene helft en voornoemde Mechtildis de andere 

helft betalen van alle cijnzen, uit geheel voornoemde goederen gaande. De 

een verleent de ander recht van weg. 

 

Mechtildis relicta quondam Gerardi de Berze cum tutore et Gerardus filius 

dicti quondam Gerardi de Berze palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam hereditatibus ad se spectantibus 

sitis in parochia de Bucstel ut dicebant (dg: ut) mediante qua divisione 

domistadium (dg: ortus) #domus# horreum ac ortus (dg: su) ac pratum sibi 

adiacens siti in loco dicto Onrode inter hereditatem domini de Bucstel 

(dg: et inter) ex uno et inter pratum dictum den Ghemeijnen Beemt ex alio 

item pratum situm in Casteren in loco dicto Pekels Wiel iuxta hereditatem 

quondam Henrici die Rode item medietas prati (dg: dicti die) siti in loco 

dicto Onrode #[ad] locum dictum# die Ghemeijn Bunt #iuxta hereditatem 

Willelmi die Wit# item quidam ager situs in loco dicto opt Rullen iuxta 

hereditatem dictam Didmans Acker item pecia terre sita in loco dicto in 

die Brake inter hereditatem Denkini die Decker ex uno #quadam communi 

platea interiacente# et inter hereditatem dicti {niets ingevuld; ruimte 

vrijgelaten} ex alio item tres strepe? (dg: -s) site in loco dicto in den 

Lodekem iuxta (dg: hereditatem) pratum quondam Alberti pistoris item 

medietas quatuor streparum terre sitarum in loco dicto loco (dg: de) 

Onrode iuxta (dg: hereditatem) hereditatem dictam (dg: uijtfanc 

spectantem) Vossenbeemt scilicet illas! medietas que sita est versus 

dictum domistadium item medietas quatuor lopinatarum terre dictarum die 

Quade Brake sitarum ibidem scilicet illa medietas que sita est (dg: 

versus) versus dictum domistadium #item medietas prati dicti die 

Hoijebeemt scilicet illa medietas que sita est versus dictum domistadium# 

ut dicebant dicto Gerardo cesserunt in partem promittens ratam servare 

tali condicione annexa quod dictus Gerardus unam medietatem et dicta (dg: 

medietatem Me) Mechtildis reliquam medietatem solvent (dg: d) omnium 

censuum ex dictis integris bonis ab eis divisis de jure solvendorum item 

quod unus tenebitur viare alium ad minus dampnum. Testes (dg: datum 

supra) Sta Stamel et Goeswinus datum in crastino Valentini. 

 

BP 1178 f 256r 18 di 15-02-1390. 

Voornoemde Mechtildis wv Gerardus van Berze kreeg (1) een akker, ter 

plaatse gnd Onrode, naast de plaats gnd die Doren, naast Elizabeth van den 

Everbossche, (2) een stuk land in Onrode, naast Gerardus van Dusenborch, 

(3) een erfgoed, gnd dat Kalvergeloect, aldaar, tussen Willelmus Mijnnemere 

enerzijds en Batha gnd Mutsarts anderzijds, (4) een beemd, gnd de 

Vorsenpoel en een aangelegen stuk land, dat Haverland, aldaar, naast 

Willelmus Bastart, (5) de helft van een beemd, ter plaatse gnd Onrode, ter 

plaatse gnd die Gemein Bunt, naast Willelmus die Wit, (6) een akker, gnd 

die Lange Akker, aldaar, beiderzijds tussen Willelmus Mijnnemere, (7) een 

stuk land gnd die Brake, aldaar, naast een gemene steeg enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Gerardus anderzijds, {f.256v} (8) een akker, gnd die 

Achterste Akker, aldaar, naast hr Jacobus priester, (9) de helft van 4 

strepen land, ter plaatse gnd Onrode, naast erfgoed gnd Vossenbeemd, te 

weten de helft richting voornoemd erfgoed gnd Vossenbeemd, (10) de helft 
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van 4 lopen land, gnd die Kwade Brake, aldaar, te weten de helft naast 

erfgoed van Willelmus Mijnnemere, (11) de helft van een beemd, gnd die 

Hoijbeemd, te weten de helft richting erfgoed gnd dat Kalvergeloect. 

 

Et mediante qua divisione quidam ager situs in loco dicto Onrode iuxta 

(dg: spinam) locum dictum die Doren juxta hereditatem Elizabeth van den 

Everbossche item pecia terre sita (dg: iuxta) in Onrode iuxta hereditatem 

Gerardi de (dg: s) Dusenborch item hereditas dicta dat Calvergeloect sita 

ibidem inter hereditatem Willelmi Mijnnemere ex uno et inter hereditatem 

Bathe dicte Mutsarts ex alio item pratum dictum den Vorsschenpoel et 

pecia terre dicta dat Haverlant sibi adiacens site ibidem iuxta 

hereditatem Willelmi Bastart (dg: et) item medietas prati siti in loco 

dicto Onrode ad locum dictum die Ghemeijn Bunt iuxta hereditatem Willelmi 

die Wit item ager terre dictus die Lange Acker situs ibidem inter 

hereditates Willelmi Mijnnemere ex utroque latere coadiacentes item pecia 

terre dicta die Brake sita ibidem iuxta communem stegam ex uno et inter 

hereditatem dicti Gerardi ex alio 

 

1178 mf7 G 05 f. 256v. 

 in festo Jacobi: zondag 25-07-1389. 

 in crastino Jacobi: maandag 26-07-1389. 

 Tercia post Jacobi: dinsdag 27-07-1389. 

 

BP 1178 f 256v 01 di 15-02-1390. 

item ager terre dictus die (dg: Ef) Eftersten Acker situs ibidem iuxta 

hereditatem domini Jacobi presbitri item medietas quatuor streparum terre 

sitarum in loco dicto Onrode iuxta hereditatem dictam Vossenbeemt 

scilicet illa medietas que sita est versus dictam hereditatem Vossenbeemt 

vocatam item medietas quatuor lopinatarum terre dictarum die (dg: B) 

Quade Brake sitarum ibidem scilicet illa medietas que sita est contigue 

iuxta hereditatem Willelmi Mijnnemere ut dicebant item medietas prati 

dicti die Hoijbeemt scilicet illa medietas versus hereditatem dictam dat 

Calverloect! ut dicebant ut dicebant dicte Mechtildi cesserunt in partem 

ut promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 256v 02 di 15-02-1390. 
†Gerardus van Berze (x) Mechtildis 

1. Gerardus zvw Gerardus van Berze. 

2. Elizabeth dvw Gerardus. 

3. Heijlwigis dvw Gerardus. 

4. Katherina dvw Gerardus. 

5. Agnes dvw Gerardus (x) Henricus van Amersoijen. 

6. Heijlwigis dvw Gerardus (x) Johannes van Os. 

7. Oda dvw Gerardus (x) Godefridus Posteel. 

8. Metta dvw Gerardus (x) Willelmus van der Hullen. 

9. ... dv Mechtildis (x) Johannes van Beircke. 

10. Johannes zv Mechtildis. 
11. Margareta dv Mechtildis. 
12. Agnes sv voornoemde Gerardus (=1) (x) Rutgherus van Boemel. 

Elizabeth, Heijlwigis en Katherina, dvw voornoemde Gerardus van Berze, 

Henricus van Amersoijen ev Agnes, Johannes van Os ev Heijlwigis, Godefridus 

Posteel ev Oda, en Willelmus van der Hullen ev Metta, dvw voornoemde 

Gerardus, beloofden de deling van waarde te houden. Mechtildis beloofde dat 

haar schoonzoon Johannes van Beircke en Johannes en Margareta, kv 

voornoemde Mechtildis, met de deling zullen instemmen. Mechtildis beloofde 

voornoemde Gerardus schadeloos te houden van alle aanspraken, van de kant 

van Agnes sv voornoemde Gerardus nu ev Rutgherus van Boemel, op de 

erfgoederen, die aan voornoemde Gerardus ten deel waren gevallen. 

 

Quo facto Elizabeth Heijlwigis Katherina (dg: eius) filie dicti quondam 

Gerardi de Berze cum tutore Henricus de Amersoijen maritus Agnetis 

Johannes de Os maritus Heijlwigis sue uxoris (dg: Hen) Godefridus (dg: 

Passe) Posteel maritus Ode sue uxoris et (dg: Will) Willelmus van der 

Hullen maritus (dg: l) Mette sue uxoris filiarum dicti quondam Gerardi 
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promiserunt ratam servare promisit (dg: super .) dicta Mechtildis cum 

tutore quod ipsa Johannem de Beircke (dg: faciet) eius generum Johannem 

(dg: eius) Margaretam liberos dicte Mechtildis huiusmodi divisioni faciet 

consentire promisit dicta Mechtildis cum tutore super habita et habenda 

quod (dg: ipsa si dicto Gerardo) #ipsa# dictum Gerardum indempnem 

servabit ad omni impeticione eventura super (dg: he) dictas hereditates 

dicto Gerardo in partem cessas (dg: eventura) ex parte Agnetis sororis 

eiusdem Gerardi uxoris nunc Rut de (dg: Ble) Boemel. 

 

BP 1178 f 256v 03 zo 25-07-1389. 

Henricus Boen van Wetten beloofde aan Johannes nzv Arnoldus Heijme 8¾ 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) 

te betalen. 

 

Henricus Boen de Wetten promisit Johanni filio naturali Arnoldi Heijme 

novem Ghelre gulden minus quarta parte unius Ghelre gulden seu valorem ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et Rover datum in 

festo Jacobi. 

 

BP 1178 f 256v 04 zo 25-07-1389. 

Gerardus Scade zvw Henricus van Os en Reijnerus van Holten Jans soen 

beloofden aan Egidius Coptiten 24 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Gerardus (dg: Ossen et Gerardus) Scade filius quondam Henrici de Os et 

Reijnerus de Holten Jans soen promiserunt Egidio Coptiten XXIIII Ghelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 256v 05 ma 26-07-1389. 

Nijcholaus Louwer beloofde aan Petrus Pels verwer 165 Gelderse gulden of de 

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

 

Nijcholaus Louwer promisit Petro Pels tinctori centum et LXV Ghelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Heijme et Gerardus datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1178 f 256v 06 ma 26-07-1389. 

Willelmus Andries soen van Oerscot verkocht aan Wiskinus zvw Gerardus Neven 

een n-erfcijns84 van 6 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een 

stuk land gnd de Wand, in Oirschot, ter plaatse gnd ter Notelen, tussen kv 

Jordanus Eben soen enerzijds en Jordanus zv Jordanus van der Braken 

anderzijds. 

 

Willelmus Andries soen de Oerscot hereditarie vendidit Wiskino filio 

quondam Gerardi Neven hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex pecia terre dicta die dWant sita in 

parochia de Oerscot in loco dicto ter Notelen inter hereditatem liberorum 

(dg: quondam) Jordani (dg: Eben) Eben #soen# ex uno et inter hereditatem 

#jordani filii# Jordani van der Braken ex alio (dg: item) promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes Heijme et Emont datum supra. 

 

BP 1178 f 256v 07 ma 26-07-1389. 

Andreas zv voornoemde Willelmus Andries verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

                         
84 Zie → BP 1178 f 281r 10 wo 03-08-1390, overdracht van de cijns aan 

verkoper. 
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Andreas filius dicti (dg: Andree) #Willelmi Andries# prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 256v 08 di 27-07-1389. 

Hr Tielmannus Mulsen priester droeg over aan de secretaris, tbv Gerardus 

nzv voornoemde hr Tielmannus, 50 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude 

schilden gerekend, aan voornoemde hr Tielmannus beloofd door Gerardus gnd 

Nijcoel en Theodericus gnd Scalpart. 

 

Dominus Tielmannus (dg: Spina) Mulsen presbiter quinquaginta aureos 

denarios (dg: communiter aud) antiquos communiter aude scilde vocatos 

boni auri et iusti ponderis scilicet quatuor florenis aureis communiter 

gulden vocatis boni auri et iusti ponderis (dg: promiss) pro tribus 

dictorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum 

computatis promissos dicto domino Tielmanno a Gerardo dicto Nijcoel et 

Theoderico dicto Scalpart prout in litteris supportavit mihi ad opus 

Gerardi filii naturalis dicti domini Tielmanni cum litteris et jure. 

Testes Gerardus et W datum (dg: supra) tercia post Jacobi. 

 

BP 1178 f 256v 09 di 27-07-1389. 

Theodericus gnd Pas Zerijs soen van Hedechusen droeg over aan de 

secretaris85, tbv hr Tielmannus van Mulsen priester en diens natuurlijke 

zoon Gerardus, een huis86 en erf in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen 

erfgoed van Johannes van Enode enerzijds en erfgoed van Zeelkinus gnd Maes 

soen anderzijds, aan hem in cijns uitgegeven87 door Arnoldus Nolleken zvw 

Gerongius handschoenmaker. Zou voornoemde Gerardus zonder wettig nageslacht 

overlijden, dan gaan voornoemd huis en erf naar de erfg van voornoemde hr 

Tielmannus. Voornoemde Gerardus mag het huis en erf niet verkopen, 

vervreemden of belasten, voor hij 25 jaar is. 

 

Theodericus dictus Pas Zerijs soen de Hedechusen domum et aream sitam in 

Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem Johannis de Enode ex 

uno et inter hereditatem Zeelkini dicti Maes soen ex alio datam #sibi# ad 

censum ab Arnoldo Nolleken filio quondam (dg: Ar) Gerongii cijrothecarii 

prout in litteris supportavit mihi ad opus domini (dg: Tl) Tielmanni de 

Mulsen presbitri et Gerardi filii naturalis eiusdem domini Tielmanni cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali condicione quod dictus dominus Tielmannus dictam domum et 

aream (dg: ad) quoad vixerit (dg: h p) integraliter possidebit post eius 

decessum ad dictum Gerardum eius filium naturalem hereditarie et 

integraliter succedendam et devolvendam (dg: tali condici) hoc addito 

quod si dictus Gerardus filius naturalis dicti domini Tielmanni 

decesserit sine prole legitima extunc dicta domus et area (dg: ad) post 

decessum dicti Gerardi ad (dg: proximores) heredes dicti domini Tielmanni 

devolvetur hoc eciam addito quod dictus Gerardus dictam domum et aream 

non vendet nec alienabit (dg: nec) nec obligationem super eandem faciet 

nisi prius ad XXV annum sue etatis pervenerit scilicet postquam dictus 

Gerardus ad XXV annum sue etatis pervenerit extunc poterit dictam domum 

et aream vendere et alienare et cum eadem iuxta ?libidinem sue (dg: v...) 

voluntatis deponere salvo semper dicto domino Tielmanno suo pleno 

usufructu in premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 256v 10 di 27-07-1389. 

De broers Willelmus Scilder en Wellinus Scilder gaven uit aan Willelmus Vos 

zv Henricus van der Bruggen een hofstad, die was van Gerardus Scilder zvw 

Nijcholaus Scilder de oudere, in Moergestel, naast het kerkhof aldaar 

enerzijds en Johannes van Brecht anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

                         
85 Zie BP 1181 p 250v 09: Adam van Mierde. 
86 Zie → BP 1181 p 250v 09 di 07-01-1399, verkoop van het huis en erf. 
87 Zie ← BP 1176 f 161r 03 wo 02-01-1381, uitgifte van dit huis. 
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(1) het onderhoud van een hek, gnd hekke, aldaar, ter plaatse gnd aan de 

Plas, (2) een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de 

hofstad te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391). 

Voornoemde broers Willelmus Scilder en Wellinus behouden hun recht in een 

stukje erfgoed naast voornoemde hofstad, tussen deze hofstad enerzijds en 

het water gnd die Plasse anderzijds. 

 

Willelmus Scilder et Wellinus Scilder #fratres# domistadium quoddam 
!quondam fuerat olim Gerardi Scilder filii quondam Nijcholai Scilder 

senioris situm in parochia de Ghestel prope Oesterwijc iuxta cijmitherium 

ibidem ex uno et inter hereditatem Johannis de Brecht ex alio prout 

ibidem situm est et ad dictum quondam Gerardum spectabat ut dicebant 

dederunt ad hereditariam paccionem Willelmo Vos filio Henrici van der 

Bruggen ab eodem hereditarie possidendum pro onere observacionis cuiusdam 

repaguli (dg: siti) dicti (dg: hek) hecke siti ibidem ad locum dictum aen 

den Plasse quod (dg: obs) repagulum dictum Willelmus Vos perpetue in bona 

disposicione observandum! atque pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco danda eis ab alio hereditarie purificationis 

et primo termino ultra annum et (dg: in Busco) #supra dictum domistadium# 

tradenda ex premissis promittentes indivisi super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit promisit super omnia quod 

ipse dictum repagulum perpetue in bona disposicione observabit sic quod 

dictis Willelmo et Wellino dampna exinde non eveniant salvo tamen dictis 

Willelmo Scilder et Wellino fratribus suo jure eis competente #in 

particula hereditatis# iuxta dictum domistadium inter idem domistadium ex 

uno et inter aquam dictam die Plasse ex alio ut dicebant. Testes Heijme 

et Berkel datum supra. 

 

BP 1178 f 256v 11 di 27-07-1389. 

Voornoemde Willelmus Vos beloofde aan voornoemde broers Willelmus Scilder 

en Wellinus 6 zester rogge en 9 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis 

aanstaande (wo 02-02-1390) te leveren en te betalen. 

 

Dictus Willelmus Vos promisit dictis Willelmo Scilder et Wellino 

fratribus sex sextaria siliginis et novem Hollant gulden #seu valorem# ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 G 06 f. 257. 

 Quarta post Jacobi: woensdag 28-07-1389. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 29-07-1389. 

 

BP 1178 f 257r 01 wo 28-07-1389. 

Johannes van Mechelen ev Mechtildis dvw Johannes die Becker deed tbv Truda 

dvw voornoemde Johannes Becker afstand van een hofstad, in Hintham, tussen 

Henricus van den Arennest enerzijds en Thomas nzvw Henricus Maes soen van 

Hijntam anderzijds, voor strekkend aan de gemene weg en achter aan een 

gemene steeg. 

 

Johannes de Mechelen maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

filie quondam Johannis die Becker super quodam domistadio sito in Hijntam 

inter hereditatem Henrici van den Arennest ex uno et inter hereditatem 

Thome filii naturalis quondam Henrici Maes soen de Hijntam [ex alio] 

tendente ante ad communem plateam et retro ad communem stegam ut dicebat 

ad opus Trude filie dicti quondam Johannis Becker renunciavit promittens 

ratam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Gerardus et Willelmus 

datum quarta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 257r 02 wo 28-07-1389. 

Henricus van Ghestel zvw Willelmus gnd Moers soen ev Elizabeth dvw 

Willelmus gnd Vos timmerman, Katherina dvw Johannes gnd Becker en 

Mechtildis dv Johannes die Wilde deden tbv Truda dvw Johannes Becker 
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afstand van voornoemde hofstad. 

 

(dg: Joh) Henricus de Ghestel filius quondam Willelmi dicti Moers soen 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Willelmi dicti Vos (dg: Kather) carpentarius Katherina filia 

quondam Johannis dicti Becker et (dg: ...) Mechtildis filia (dg: quondam) 

Johannis die Wilde cum tutore super dicto domistadio et jure ad opus 

Trude filie quondam Johannis Becker renunciaverunt promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 257r 03 wo 28-07-1389. 

Albertus Buc van Lijt en Willelmus van Hamvelt die Spoermaker beloofden aan 

Petrus gnd Bits 48 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(za 25-12-1389) te betalen, wegens zoenakkoord mbt de dood van Johannes 

Bits soen van Gheffen bv voornoemde Petrus, veroorzaakt door Johannes zv 

Arnoldus gnd Bus soen en Brustinus zvw Willelmus van Hamvelt. 

 

Albertus Buc de Lijt et Willelmus van Hamvelt die Spoermaker promiserunt 

Petro dicto Bits XLVIII Hollant gulden seu valorem ad festum nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos scilicet de perreconciliacione necis 

quondam Johannis Bits soen de Gheffen #fratris dicti Petri# facte ut 

dicebat per Johannem (dg: dictum) filium Arnoldi dicti (dg: Bis so) Bus 

soen et Brustinum filium quondam Willelmi de Hamvelt in (dg: pre) 

#personam# dicti quondam Johannis Bits soen ut dicebat. #Gerardus et W 

datum supra#. 

 

BP 1178 f 257r 04 wo 28-07-1389. 

Voornoemde Bruijstinus zvw Willelmus van Hamvelt beloofde schadeloos te 

houden. 

 

Dictus Bruijstinus filius quondam Willelmi (dg: va) de Hamvelt promisit 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257r 05 wo 28-07-1389. 

Albertus Buc van Lijt, Metta wv Arnoldus gnd Bus en haar zoon Johannes, 

Arnoldus van der Roeten en Johannes Gielijs soen van Vechel beloofden aan 

voornoemde Petrus 48 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(za 25-12-1389) te betalen, wegens het zoenakkoord. 

 

Albertus Buc de Lijt Metta relicta quondam Arnoldi dicti Bus et Johannes 

(dg: de) eius filius (dg: Johannes) Arnoldus van der Roeten Johannes 

Gielijs soen de Vechel promiserunt dicto Petro (dg: X) XLVIII Hollant 

gulden seu valorem #ad nativitatis Domini proxime futurum# scilicet de 

(dg: ...) perreconciliacione etc. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257r 06 wo 28-07-1389. 

Voornoemde Metta, haar zoon Johannes, Arnoldus en Johannes beloofden 

Albertus schadeloos te houden. 

 

Dicti Metta Johannes eius filius Arnoldus et Johannes promiserunt 

Albertum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257r 07 wo 28-07-1389. 

Albertus Buc, Willelmus van Hamvelt, Metta wv Arnoldus Bus, haar zoon 

Johannes, Arnoldus van der Roeten en Johannes Gielijs soen van Vechel 

beloofden aan voornoemde Petrus 4 Hollandse gulden of de waarde, wegens het 

zoenakkoord. 

 

Albertus Buc Willelmus de Hamvelt Metta (dg: filius) relicta quondam 

Arnoldi Bus Johannes eius filius Arnoldus van der Roeten et Johannes 
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Gielijs soen de Vechel promiserunt dicto Petro IIII Hollant gulden seu 

valorem ad omne jus reconciliacionis iuxta jus de Busco persolvendos (dg: 

de de) scilicet de hereditaria reconciliacione dicte necis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 257r 08 wo 28-07-1389. 

Willelmus Claes beloofde aan Ghibo Kesselman de jongere 33 Hollandse gulden 

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

 

Willelmus (dg: v d) Claes promisit Ghiboni Kesselman juniori XXXIII 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257r 09 wo 28-07-1389. 

(dg: Will). 

 

BP 1178 f 257r 10 wo 28-07-1389. 

Henricus zvw Theodericus van Os en zijn broer hr Theodericus van Os 

priester beloofden aan Johannes van Uden voller 142 Hollandse gulden of de 

waarde en 3 cleijken met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Theoderici de Os et dominus Theodericus de Os 

presbiter eius frater promiserunt Johanni de Uden fulloni centum et XLII 

(dg: et dimidium) Hollant gulden seu valorem et III cleijken ad 

nativitatis Domini proxime (dg: pers) futurum persolvendos. Testes Heijme 

et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 257r 11 wo 28-07-1389. 

Arnoldus van den Velde droeg over aan Johannes van Boert alias gnd Goet 

Gheselle een stuk land, in Veghel, tussen voornoemde Arnoldus van den Velde 

enerzijds en Willelmus zvw Johannes van Hamvelt en Willelmus Juttens soen 

anderzijds, met de sloten, welk stuk land voornoemde Arnoldus verworven had 

van Johannes Roetart van Vechel. 

 

Arnoldus van den Velde peciam (dg: pe) terre sitam in parochia de Vechel 

inter hereditatem dicti Arnoldi van den Velde ex uno et inter hereditatem 

Willelmi filii quondam Johannis de Hamvelt et Willelmi Juttens soen ex 

alio cum suis fossatis et cum suis attinentiis quam peciam terre (dg: 

dictus a) cum suis atinentiis et fossatis dictus Arnoldus erga Johannem 

(dg: Rot) Roetart de Vechel acquisiverat ut dicebat supportavit Johanni 

de Boert alias dicto Goet Gheselle promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257r 12 do 29-07-1389. 

Maria dvw Henricus die Rode van Bucstel en haar broer broeder Johannes van 

Arkel van de orde van de Predikheren gaven uit aan Mathijas die Bije (1) 

een stuk land, gnd die Dorenakker, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, 

tussen erfgoed gnd Peet Rots Hof enerzijds en Theodericus Scuts anderzijds, 

(2) een stuk land, gnd die Bogarts Akker, aldaar, tussen Nijcholaus gnd van 

der Borchacker enerzijds en erfgoed gnd de Pachtakker anderzijds, met recht 

van weg over een erfgoed gnd eusel behorend aan Willelmus zvw voornoemde 

Henricus Rode, aldaar, tussen de gemene weg enerzijds en een stuk land van 

voornoemde Willelmus anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 1 oude 

groot, (b) een n-erfpacht van 18 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch aan voornoemde Maria te leveren, voor het eerst over een jaar (do 

02-02-1391). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Mathijas tot 

onderpand (3) 3 lopen roggeland, aldaar, tussen Gerardus van Vucht 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Maria filia quondam Henrici die Rode de Bucstel cum tutore #frater 

Johannes de Arkel eius frater ordinis predicatorum# peciam terre dictam 
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die Dorenacker sitam in parochia de Bucstel in loco dicto Onrode inter 

hereditatem dictam Peet Rots Hof ex uno et inter hreditatem Theoderici 

Scuts ex alio atque peciam terre dictam die Bogarts Acker sitam ibidem 

inter hereditatem Nijcholai dicti van der Borchacker ex uno et inter 

hereditatem dictam den Pachtacker ex alio ut dedit simul cum via veniendi 

(dg: eund) eundi et redeundi ac pergendi #ad minus dampnum# per 

hereditatem dictam eeusel spectantem ad Willelmum filium dicti quondam 

Henrici Rode sitam ibidem inter communem plateam et inter (dg: dicti 

Willelmi de) peciam terre eiusdem Willelmi ut dicebant dederunt ad (dg: 

X) hereditariam paccionem Mathije die Bije ab eodem hereditarie 

possidendas pro uno grosso antiquo et pro (d: XV) hereditaria paccione 

XVIII lopinorum siliginis mensure de Busco danda (dg: sibi) #dicte Marie# 

ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in 

Busco tradenda ex premissis promittentes cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Mathijas tres lopinatas #terre siliginee# sitas ibidem inter 

hereditatem Gerardi de Vucht ex uno et inter communem plateam ex alio ad 

pignus imposuit (dg: quo facto frater Johannes #de Arkel# filius dicti 

quondam Henrici Rode s ordinis predicatorum super dictis hereditatibus et 

jure ad opus dicti Mathije renunciavit promittens ratam) servare. Testes 

Aa et W datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 257r 13 do 29-07-1389. 

Voornoemde Maria dvw Henricus die Rode van Bucstel en haar broer broeder 

Johannes van Arkel van de orde van de Predikheren gaven uit aan Gerardus 

van Vucht (1) een huis, tuin, 2 stukken land en 2 aangelegen erfgoederen 

gnd eusel, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen erfgoed gnd Maashof 

enerzijds en Denkinus Scudvest anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, voor 

de deur van voornoemd huis, tussen erfgoed gnd de Pachakker enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, met de helft van het ploegrecht dat hierbij 

hoort; de uitgifte geschiedde voor (a) de grondcijns, (b) 1 zester rogge 

aan het altaar van Sint-Martinus in de kerk van Boxtel, en thans voor (c) 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch aan 

voornoemde Maria te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391). 

 

Dicta Maria cum tutore et frater Johannes de Arkel ordinis predicatorum 

domum et ortum et (dg: duas #tres) duas# pecias terre et duas hereditates 

dictas eeusel dictis domui et orto adiacentes sitos in parochia de 

Bucstel in loco dicto Onrode inter hereditatem (dg: dictam die Pachtacker 

ex uno et inter communem plateam) dictam Maeshof ex uno et inter 

hereditatem Denkini Scudvest ex alio atque peciam terre sitam ibidem ante 

januam dicte domus inter hereditatem dictam den Pachacker ex uno et inter 

communem plateam ex alio #cum medietate juris dicti ploechrecht ad 

premissa spectante# ut dicebant dederunt Gerardo de Vucht ab eodem 

hereditarie possidendos pro censu domini fundi et pro uno sextario 

siliginis altari sancti Martini in ecclesia de Bucstel exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco danda dicte Marie a dicto Gerardo hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittentes (dg: wa) cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257r 14 do 29-07-1389. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Maria 67¼ Hollandse gulden of 

de waarde en 22 lopen rogge, Bossche maat, met Pasen over een jaar (zo 26-

03-1391) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Gerardus promisit dicte Marie (dg: septuaginta se.) sexaginta 

septem Hollant gulden et unam quartam partem unius Hollant gulden seu 

valorem et XXII lopinos siliginis mensure de Busco a pascha proxime 
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futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257r 15 do 29-07-1389. 

Voornoemde Maria dvw Henricus die Rode van Bucstel en haar broer broeder 

Johannes van Arkel van de orde van de Predikheren gaven uit aan Johannes 

gnd Truden soen van den Waude een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Onrode, tussen Sophia van den Cloet enerzijds en een gemene weg anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch aan voornoemde Maria te leveren, voor het eerst 

over een jaar (do 02-02-1391). 

 

Dicti Maria cum tutore et frater Johannes peciam terre sitam in parochia 

et loco predictis inter hereditatem Sophie van den Cloet ex uno et 

#inter# communem plateam ex alio dederunt ad hereditariam paccionem 

Johanni dicto (dg: de) Truden soen van den Waude ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure 

de Busco danda dicte Marie ab alio hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittentes cum 

tutore warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257r 16 do 29-07-1389. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Maria 6 Hollandse gulden of de 

waarde, 7½ plak en 1 zester rogge, Bossche maat, met Pasen over een jaar 

(zo 26-03-1391) te betalen en te leveren. 

 

Dictus #Johannes# promisit dicte Marie sex Hollant gulden seu valorem et 

septem et dimidium placken (dg: ad) et unum sextarium siliginis (dg: de) 

mensure de Busco a pasce proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf7 G 07 f. 257v. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 29-07-1389. 

 

BP 1178 f 257v 01 do 29-07-1389. 

Voornoemde Maria dvw Henricus die Rode van Bucstel en haar broer broeder 

Johannes van Arkel van de orde van de Predikheren gaven uit aan Nijcolaus 

gnd Coel van der Borchacker een stuk beemd, in Boxtel, tot Onrode, tussen 

Metta van Berze enerzijds en Willelmus Mijnnemere anderzijds; de uitgifte 

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

Lichtmis in Den Bosch aan voornoemde Maria te leveren, voor het eerst over 

een jaar (do 02-02-1391). 

 

Dicta Maria cum tutore et frater Johannes peciam (dg: terre sitam) prati 

sitam in parochia de Bucstel (dg: in) #tot# Onrode inter hereditatem 

Mette de Berze ex uno et inter hereditatem Willelmi Mijnnemere ex alio ut 

dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Nijcolao dicto Coel van der 

Borchacker ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 

trium lopinorum siliginis mensure de Busco danda (dg: sibi ab alio) dicte 

Marie ab alio hereditarie purificiationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco ex premissis 

promittens cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Aa et W datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 257v 02 do 29-07-1389. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Maria 6 Hollandse gulden of 

de waarde, 7½ plak en 1 zester rogge, Bossche maat, met Pasen over een jaar 

(zo 26-03-1391) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Nijcholaus promisit dicte Marie sex Hollant gulden seu valorem et 

septem et dimidium placke (dg: ab) et unum sextarium siliginis mensure de 
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Busco a pasca proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257v 03 do 29-07-1389. 

Voornoemde Maria dvw Henricus die Rode van Bucstel en haar broer broeder 

Johannes van Arkel van de orde van de Predikheren gaven uit aan Heijlwigis 

gnd Buelkens een stuk land, aldaar, tussen de heer van Bucstel enerzijds en 

voornoemde Maria anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 zester rogge, 

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

voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391). 

 

Dicti Maria cum fratre Johanne peciam terre sitam ibidem inter 

hereditatem domini de Bucstel ex uno et inter hereditatem dicte Marie ex 

alio ut dicebant dederant ad hereditariam paccionem Heijlwigi dicte 

Buelkens ab eadem hereditarie possidendam pro uno sextario siliginis 

mensure de Busco dando (dg: sibi a) dicte Marie ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradendo ex 

premissis promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem 

deponere et altera cum tutore repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257v 04 do 29-07-1389. 

Voornoemde Maria dvw Henricus die Rode van Bucstel en haar broer broeder 

Johannes van Arkel van de orde van de Predikheren gaven uit aan Willelmus 

nzvw hr Henricus van Bucstel ridder de helft van 5/6 deel, dat behoorde aan 

wijlen voornoemde Henricus Rode, in (1) een stuk beemd, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Elsbroek, tussen erfgoed van Sophia van den Cloet enerzijds en 

kvw Henricus van den Elsbroec anderzijds, met recht van weg over een weg 

aldaar, in voornoemd erfgoed van Sophija van den Cloet, (2) een stukje 

beemd van wijlen voornoemde Henricus Rode, voor voornoemd stuk beemd 

gelegen, welke weg behoort bij voornoemd stuk beemd; de uitgifte geschiedde 

voor ½ oude groot, en 10 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch aan voornoemde Maria te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-

02-1391). 

 

Dicti Maria et frater Johannes (dg: peciam prati dictam sitam in) 

medietatem (dg: ad se spectantem in pecia prati dicti quondam Henrici die 

Rode) #quinque sex! partium que spectabant ad dictum quondam Henricum 

Rode in pecia prati# sita in parochia de Bucstel in loco dicto Elsbroec 

inter hereditatem Sophie van den Cloet ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici van den Elsbroec ex alio #et cum jure ambulandi 

eundi et redeundi et pergendi per quandam viam + {BP 1178 f 257v 05 

invoegen}# ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Willelmo filii 

naturali (dg: -s) domini quondam Henrici de Bucstel militis ab eodem 

hereditarie possidendam pro dimidio grosso antiquo et pro X lopinis 

siliginis mensure de Busco dandis dicte Marie ab !o alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257v 05 do 29-07-1389. 

{invoegen in BP 1178 f 257v 04}. {in margine sinistra:} + (dg: consist) 

sitam ibidem in dicta hereditate Sophije van den Cloet (dg: que via) et 

in particula prati dicti quondam Henrici Rode sita ante dictam peciam 

prati et que via spectat ad dictam peciam prati. 

 

BP 1178 f 257v 06 do 29-07-1389. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Maria 18¾ Hollandse gulden of 

de waarde en 6 lopen rogge, Bossche maat, met Pasen over een jaar (zo 26-

03-1391) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Willelmus promisit dicte Marie XVIII Hollant gulden et tres 

quartas partes unius Hollant gulden seu valorem (dg: ad a p) et sex 
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lopinos siliginis mensure de Busco a pasce proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257v 07 do 29-07-1389. 

Voornoemde Maria dvw Henricus die Rode van Bucstel en haar broer broeder 

Johannes van Arkel van de orde van de Predikheren gaven uit aan Arnoldus 

Luten soen de andere helft van voornoemde 5/6 deel; de uitgifte geschiedde 

voor ½ oude groot, en 10 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch aan voornoemde broeder Johannes te leveren, voor het eerst over een 

jaar (do 02-02-1391). 

 

Dicta Maria #cum tutore# et frater Johannes reliquam medietatem dictarum 

quinque sex partium dederunt ad hereditariam paccionem Arnoldo Luten soen 

per totum ut supra danda paccione dicto fratri Johanni ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 257v 08 do 29-07-1389. 

Ghiselbertus van Arle smid ev Elizabeth dv Engbertus van Krekelhoven 

verkocht aan zijn broer Johannes van Arle de helft van een huis, erf en 

tuin, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Erevardus 

Rademaker enerzijds en erfgoed van Willelmus van Vlaenderen anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het water, te weten de 

helft naast voornoemd erfgoed van Willelmus van Vlaenderen, welke helft 

voornoemde Enghelbertus geschonken had aan voornoemde Ghisbertus en 

Elizabeth, belast met cijnzen. 

 

Ghiselbertus de Arle faber maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filie 

Engberti de Krekelhoven unam medietatem domus et aree et orti sitorum in 

Busco ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem Erevardi rotificis ex uno 

et inter hereditatem Willelmi de Vlaenderen ex alio tendentium a communi 

platea retrorsum ad communem aquam scilicet illam medietatem que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Willelmi de Vlaenderen et quam 

medietatem #dictus# Enghelbertus dederat dicto Ghisberto cum dicta 

Elizabeth sua uxore nomine dotis ut dicebat vendidit Johanni de Arle suo 

fratri promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257v 09 do 29-07-1389. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan Walterus Potteij 172½ Hollandse gulden 

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

 

Nijcholaus de Baerle promisit Waltero Potteij C (dg: et XV) septuaginta 

duos et dimidium Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257v 10 do 29-07-1389. 

Arnoldus Luten soen beloofde aan broeder Johannes van Arkel orde van de 

Predikheren 18¾ Hollandse gulden of de waarde en 6 lopen rogge, Bossche 

maat, met Pasen over een jaar (zo 26-03-1391) te leveren. 

 

Arnoldus Luten soen promisit (dg: Marie filie quondam Henrici Rode XLIIII 

Hollant gulden) fratri Johanni de Arkel ordinis predicatorum XVIII 

Hollant gulden et tres quartas partes unius Hollant gulden seu valorem et 

sex lopinos siliginis mensure de Busco a pasce proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257v 11 do 29-07-1389. 

Broeder Johannes van Arkel orde van de Predikheren en Maria dvw Henricus 

Rode verkochten aan Gerardus zvw hr Gerardus van Bucstel een stuk land in 

Boxtel, ter plaatse gnd Mulsen, tussen voornoemde Gerardus zvw hr Gerardus 
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van Bucstel enerzijds en Elizabeth gnd Ruelkens anderzijds. 

 

(dg: Maria) Frater Johannes de Arkel ordinis predicatorum et Maria filia 

quondam Henrici Rode cum tutore peciam terre sitam in parochia de Bucstel 

in loco dicto Mulsen inter hereditatem Gerardi filii quondam domini 

Gerardi de Bucstel ex uno et #inter# Elizabeth dicte Ruelkens ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Gerardo filio quondam (dg: G) 

domini Gerardi de Bucstel promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257v 12 do 29-07-1389. 

Voornoemde Gerardus koper beloofde aan voornoemde broeder Johannes 25 

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

betalen. 

 

Dictus Gerardus emptor promisit dicto fratri Johanni XXV Hollant gulden 

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

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257v 13 do 29-07-1389. 

Voornoemde broeder Johannes van Arkel orde van de Predikheren en Maria dvw 

Henricus Rode gaven uit aan hun broer Willelmus den Rode (1) een stuk land, 

in Boxtel, tot Onrode, tussen kv Goeswinus gnd Kattelaer enerzijds en 

voornoemde Willelmus zvw Henricus Rode anderzijds, (2) een stuk erfgoed gnd 

eusel, aldaar, tussen voornoemde Willelmus enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met de helft van het ploegrecht; de uitgifte geschiedde voor 1 

oude groot en een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch aan voornoemde broeder Johannes te leveren, voor het eerst 

over een jaar (do 02-02-1391). 

 

Dicti frater Johannes et Maria cum tutore peciam terre sitam in parochia 

de Bucstel tot Onrode inter hereditatem (dg: G) liberorum Goeswini dicti 

Kattelaer ex uno et inter hereditatem Willelmi filii dicti quondam 

Henrici Rode ex alio atque peciam hereditatem dicte (dg: eeusel) eeusel 

sitam ibidem inter hereditatem dicti Willelmi ex uno et inter communem 

plateam ex alio #et cum medietate juris dicti ploechrecht# dederunt ad 

hereditariam paccionem Willelmo (dg: eorum) den Rode eorum fratri ab 

eodem hereditarie possidendam pro (dg: d) uno grosso antiquo et pro 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

(dg: sib ab) dicto fratri Johanni a (dg: .) Willelmo hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 257v 14 do 29-07-1389. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde broeder Johannes 16 Hollandse 

gulden en 5 lopen rogge, Bossche maat, met Pasen over een jaar (zo 26-03-

1391) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto !i fratri Johanni XVI Hollant gulden et 

quinque lopinos siliginis mensure de Busco a pasca proxime futuro ultra 

annum persolvendos. 

 

BP 1178 f 257v 15 do 29-07-1389. 

Willelmus van Hees zvw Johannes van Hees van Kessel verkocht aan Pontennier 

Kepkens soen, tbv Pontennier en Theodericus, kv voornoemde Pontennier 

Kepkens soen, 3¼ vadem in Maren, ter plaatse gnd die Delen, tussen 

voornoemde Pontennier enerzijds en voornoemde Willelmus anderzijds, belast 

met zegedijk en waterlaten. 
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Solvit II Hollant placken. 

Willelmus de Hees filius quondam Johannis de Hees de Kessel tres mensuras 

dictas vadem et quartam partem unius vadem sitas in parochia de Maren in 

loco dicto die Delen inter hereditatem Pontennier Kepkens soen ex uno et 

inter hereditatem dicti Willelmi ex alio vendidit dicto Pontennier ad 

opus Pontennier et Theoderici liberorum dicti Pontennier Kepkens soen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis et Zeghedijc et 

aqueductibus ad premissa de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 G 08 f. 258. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 29-07-1389. 

 in profesto Petri ad vincula: zaterdag 31-07-1389. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 05-08-1389. 

 

BP 1178 f 258r 01 do 29-07-1389. 

Arnoldus van Ghele zvw Jacobus van Ghele beloofde aan Maria dvw Godefridus 

van Erpe 4000 oude schilden na maning te betalen. 

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi de Ghele promisit Marie filie 

quondam Godefridi de Erpe quatuor milia aude scilde ad monitionem 

persolvendos. Testes Aa et W datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 258r 02 do 29-07-1389. 

Gerardus Bauderics en Arnoldus van Buchoven beloofden aan Henricus Melijs 

soen 51 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1389) te betalen. 

 

Gerardus Bauderics et Arnoldus de Buchoven promiserunt (dg: J) Henrico 

Melijs soen LI Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 258r 03 do 29-07-1389. 

Rodolphus van der Ameijden verkocht aan Johannes zvw Gerardus Berwout een 

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

leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen akker gnd die 

Heiakker, in Oirschot, ter plaatse gnd Ertbruggen, tussen Johannes van der 

Ameijden enerzijds en Johannes van Doderen anderzijds, (2) een stuk land 

gnd dat Haverland, aldaar, tussen Henricus van der Ameijden enerzijds en 

Willelmus Eelkens anderzijds, (3) een stuk land, 4 lopen rogge groot, 

aldaar, beiderzijds tussen een gemene weg, belast met de grondcijns. 

 

Rodolphus van der Ameijden hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Gerardi Berwout hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo 

et orto #et agro terre dicto die Heijeacker sibi adiacente# sitis in 

parochia de Orscot in loco dicto Ertbruggen inter hereditatem Johannis 

van der Ameijden ex uno et inter hereditatem Johannis de Doderen ex alio 

atque #ex# peciam terre dictam dat Haverlant (dg: sita in dicta) sita 

ibidem inter hereditatem Henrici van der Ameijden ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Eelkens ex alio atque ex pecia terre quatuor lopinos 

siliginis in semine capiente sita ibidem inter (dg: hereditatem Willelmi 

Bal) communem plateam ex utroque latere coadiacentem ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto domini fundi et 

sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 258r 04 do 29-07-1389. 

Baudewinus zv Henricus Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Baudewinus filius Henrici Rode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 258r 05 do 29-07-1389. 

Rodolphus zv Theodericus van der Ameijden verkocht aan Johannes zvw 

Gerardus Berwout een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land en aangelegen beemd, 

in Oirschot, ter plaatse gnd Ertbruggen, (2) huis, tuin en aangelegen stuk 

land, in Oirschot, ter plaatse gnd Ertbruggen, (3) een stuk land in 

Oirschot, ter plaatse gnd Ertbruggen, welke pacht aan hem was overgedragen 

door Walterus Grove voller. 

 

Rodolphus filius Theoderici van der Ameijden hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex pecia terre et prato ipsi adiacente sitis in 

parochia de Oerscot ad locum dictum Ertbruggen atque ex domo et orto et 

pecia terre ipsis adiacente sitis in parochia et loco predictis necnon ex 

pecia terre sita in parochia et loco predictis supportatam sibi (dg: ad) 

a Waltero Grove fullone (dg: pro sup) vendidit Johanni filio quondam 

Gerardi Berwout supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 258r 06 do 29-07-1389. 

Baudewinus zv Henricus Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Baudewinus filius Henrici Rode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 258r 07 do 29-07-1389. 

Johannes gnd Meus soen van Zonne ev Gertrudis dvw Johannes van der Smissen 

gaf uit aan Johannes van den Vine Eijken zv Ghibo van den Vine Eijken 1/7 

deel, dat aan hem en zijn vrouw Gertrudis gekomen was na overlijden van 

Batha van den Nuwenhuze tante van voornoemde Gertrudis, in alle erfgoederen 

van wijlen voornoemde Batha, waarin voornoemde Batha was overleden, in 

Lieshout en in Aarle; de uitgifte geschiedde voor de onraad, en thans voor 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Lieshout, met Lichtmis in Lieshout 

te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes van Vine 

Eijken tot onderpand 1/7 deel dat aan hem behoort in akkerlanden van wijlen 

voornoemde Batha. 

 

Johannes dictus Meus soen de Zonne maritus et tutor legitimus Gertrudis 

sue uxoris filie quondam Johannis van der Smissen (dg: s) unam septimam 

partem sibi et dicte Gertrudi sue uxori de morte quondam Bathe van den 

Nuwenhuze matertere olim dicte Gertrudis successione advolutam in omnibus 

hereditatibus dicte quondam Bathe in quibus dicta quondam Batha decessit 

(dg: quoq) sitis in parochia de (dg: Arle et in j) Lijeshout et in 

jurisdictione dicta dingbanc de Arle ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni van den Vine Eijken filio Ghibonis van den Vine Eijken 

pro oneribus dictis onraet que Batha exinde solvere consuevit dandis et 

solvendis #etc# atque pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Lijeshout danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Lieshout tradenda ex dicta septima parte promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem (dg: deponere et alter) ex parte sui 

deponere et alter repromisit et ad maiorem! dictus Johannes van Vine 

Eijken unam septimam partem ad se spectantem in (dg: dictis hereditatibus 

ad pignus imposuit) hereditatibus arabilibus #quibusque# dicte quondam 

Bathe sitis ibidem ad pignus imposuit. Testes Aa et Berkel datum supra. 

 

BP 1178 f 258r 08 do 29-07-1389. 

(dg: Johannes gnd Nouden nzvw hr Robbertus Nouden priester: de beternis). 

 

(dg: Johannes dictus Nouden filius naturalis domini quondam Robberti 

Nouden presbitri meliorationem). 
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BP 1178 f 258r 09 do 29-07-1389. 

Godescalcus zv Ghiselmarus van Vlimen verkocht aan zijn vader Ghiselmarus 2 

morgen land onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Dungen, ter 

plaatse gnd ten Kamp, beiderzijds tussen Johannes van den Camp, aan hem 

verkocht door voornoemde Johannes van den Camp. 

 

Godescalcus filius (dg: quo) Ghiselmari de Vlimen duo iugera terre sita 

infra libertatem etc in loco dicto die Dungen ad locum dictum ten Camp 

inter hereditatem Johannis van den Camp ex (dg: uno et inter hereditatem) 

utroque latere coadiacentem vendita sibi a dicto Johanne van den Camp 

prout in litteris (dg: s) vendidit dicto Ghiselmaro suo patri supportavit 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 258r 10 do 29-07-1389. 

(dg: Ygrammus van Doerne verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Ygrammus de Doerne prebuit et reportavit testes datum supra). 

 

BP 1178 f 258r 11 do 29-07-1389. 

Mijchael zvw Hermannus die Wolf van Erpe verkocht aan Albertus zv Albertus 

van Liescot een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een huis, erf en tuin, tussen Den Bosch en Hintham, naast de 

nieuwe dijk aldaar, tussen Lambertus Gruwel enerzijds en Arnoldus die 

Jonghe anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling 

voornoemd geld. 

 

Mijchael filius quondam Hermanni die Wolf de Erpe hereditarie vendidit 

Alberto filio Alberti de Liescot hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area et orto sitis 

(dg: in) inter (dg: H) Buscum et Hijntam iuxta novum aggerem ibidem inter 

hereditatem Lamberti Gruwel ex uno et inter hereditatem Arnoldi die 

Jonghe ex alio promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu XL solidorum dicte monete exinde prius solvendo (dg: et 

suf). Testes Aa et Berkel datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 258r 12 do 29-07-1389. 

Johannes nzvw hr Robbertus Nouden priester verkocht aan Theodericus zv 

Johannes Plassart de beternis in een huis van Arnoldus Toijter en 

aangelegen erfgoed, in Nistelrode, tussen wijlen Hermannus den Roden 

enerzijds en Albertus sBlersers soen anderzijds, welke beternis Elizabeth 

dv Arnoldus van Tilborch, tbv kv voornoemde Elizabeth verwekt door hr 

Robbertus Nouden priester of nog te verwekken, had verworven van voornoemde 

Arnoldus Toijter, te weten de meerwaarde boven de pacht en de cijns die uit 

voornoemd huis en erfgoed gaan. Danckardus nzvw voornoemde hr Robbertus en 

Agnes dvw Clemencia ndvw voornoemde hr Robbertus zullen nimmer hierop 

rechten doen gelden. Petrus zv Henricus gnd Custer van Nijsterle ev 

Goderadis ndvw voornoemde hr Robbertus deed afstand. 

 

Johannes filius naturalis domini quondam Robberti Nouden presbitri 

meliorationem que est in domo #Arnoldi Toijter# et hereditate sibi 

adiacente sitis in parochia de Nijsterle inter hereditatem quondam 

Hermanni den Roden ex uno et inter hereditatem Alberti sBlersers soen ex 

alio (dg: quas domum et hereditatem) #quam meliorationem# Elizabeth filia 

Arnoldi de Tilborch ad opus puerorum ab eadem Elizabeth et dicto domino 

Robberto Nouden presbitro pariter genitorum et generandorum erga dictum 

Arnoldum Toijter acquisiverat scilicet meliorationem que est in (dg: 

persu) premissis ultra paccionem et census ex dicta domo et hereditate 

solvendos (dg: n prout in litteris supportavit) #vendidit# Theoderico 

filio Johannis Plassart promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere et quod ipse Danckardum filium naturalem dicti quondam 
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domini Robberti (dg: pers) et Agnetem filiam (dg: Cl) quondam Clemencie 

filie naturalis dicti quondam domini Robberti perpetue tales habebit quod 

non presument se jus in premissis habere. Quo facto Petrus filius Henrici 

dicti Custer de Nijsterle maritus et tutor legitimus Goderadis sue uxoris 

filie naturalis dicti quondam domini Robberti super premissis et jure ad 

opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Aa et Berkel datum supra. 

 

BP 1178 f 258r 13 za 31-07-1389. 

Sijmon gnd Maen zvw Adam gnd Maens vernaderde een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, aan Andreas zvw Arnoldus zv Lambertus bakker verkocht 

door Arnoldus zvw Petrus Barniers soen. De ander week en hij droeg weer 

over. 

 

#Sijmon dictus Maen filius quondam Ade dicti Maens# (dg: Godefridus 

dictus Barniers soen) prebuit et !reportavit !prebuit !et exhibuit 

patentes [denarios] ad redimendum hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco venditam Andree filio quondam Arnoldi filii 

Lamberti pistoris ab Arnoldo filio quondam Petri Barniers soen prout in 

litteris et cessit et supportavit. Testes Heijme et Gerardus datum in 

profesto Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 258r 14 do 29-07-1389. 

Johannes van den Berge van Dommellen beloofde aan Mathijas zvw Johannes 

Sporniers soen van Os 38 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Johannes van den Berge de Dommellen promisit Mathije filio quondam 

Johannis Sporniers soen de Os XXXVIII Ghelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) 

Aa et Berkel datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 258r 15 do 05-08-1389. 

Cristianus zvw Johannes gnd Roesken verkocht aan Gerardus gnd die Wolf van 

Bucstel een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Boxtel, met Lichtmis in 

Boxtel te leveren, gaande uit (1) een hofstad, de helft van een schuur met 

ondergrond daaraan gelegen, 1 lopen roggeland naast voornoemde schuur, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Heijlwigis Bithuus enerzijds en kvw 

Johannes Roeskens anderzijds, (2) 4 lopen roggeland gnd ten Langenakker, in 

Oirschot, ter plaatse gnd in het Rot, tussen voornoemde Heijlwigis Bithuus 

enerzijds en Willelmus van Arle anderzijds, reeds belast met een oude groot 

aan de grondheer. 

 

[Cri]stianus filius quondam Johannis dicti Roesken hereditarie #vendidit# 

Gerardo dicto die Wolf de Bucstel hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de (dg: Busco) #Bucstel# [so]lvendam hereditarie 

purificationis et in (dg: Busco) Buxstel tradendam ex quodam domistadio 

et medietate horrei cum fundo sibi adiacentis et una lopinata [terre] 

siliginee dicto horreo adiacente sitis in parochia de (dg: B) Oerscot in 

loco dicto Best inter hereditatem Heijlwigis Bithuus ex uno et inter 

hereditatem liberorum [quon]dam Johannis Roeskens ex alio atque ex 

quatuor lopinatis terre siliginee dictis ten Langenacker #sitis in dicta 

parochia in loco dicto int Rot# inter hereditatem dicti Heijlwigis 

Bithuus ex uno [et in]ter hereditatem Willelmi de Arle ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso antiquo 

domino fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Willelmus et 

(dg: R Rov) Rover datum quinta post Petri ad vincula. 

 

1178 mf7 G 09 f. 258v. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 29-07-1389. 
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 Sabbato post Jacobi: zaterdag 31-07-1389. 

 

BP 1178 f 258v 01 do 29-07-1389. 

Destijds hadden Theodericus Splitaf, Godefridus Sceijvel, zijn broer 

Johannes Sceijvel en Ywanus van Gravia beloofd aan Wellinus Erenbrechts 

soen van Nijsterle 8 gulden van een erfelijk zoenakkoord mbt de dood van 

Johannes Erenbrechts soen van Nijsterle, veroorzaakt door eerstgenoemde 

Theodericus. Voornoemde Wellinus verklaarde die 8 gulden ontvangen te 

hebben van voornoemde Theodericus, Godefridus, Johannes en Ywanus. Hij 

beloofde aan voornoemde Theodericus de 8 gulden uit te keren aan hen, aan 

wie die moeten worden uitgekeerd. 

 

Notum sit universis quod cum Theodericus Splitaf Godefridus Sceijvel 

Johannes Sceijvel eius frater et Ywanus de Gravia promisissent Wellino 

Erenbrechts soen de Nijsterle octo florenos communiter gulden vocatos 

scilicet de hereditaria reconciliacione necis quondam Johannis 

Erenbrechts soen de Nijsterle facte ut (dg: diceba) dicitur a primodicto 

Theoderico in personam dicti quondam Johannis Erenbrechts soen prout in 

litteris constitutus igitur dictus Wellinus palam recognovit se dictos 

octo forenos a dictis Theoderico Godefrido Johanne et Ywano recepisse et 

promisit super omnia dicto Theoderico convertere et exponere his quibus 

de jure fuerint convertendi. Testes Aa et Gerardus datum quinta post 

Jacobi. 

 

BP 1178 f 258v 02 do 29-07-1389. 

Elizabeth dvw Ghibo gnd Tieckewever van Tricht van Scijnle en haar 

natuurlijke zoon Johannes Bever droegen over aan Lambertus smid van 

Middelrode een b-erfpacht88 van 1 mud rogge, Bossche maat, die Henricus 

Clueckinc beloofd89 had aan voornoemde Elizabeth en haar zoon Johannes 

Bever, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hofstad90, huis 

en tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, tussen Elizabeth gnd 

Vrancken dochter enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Elizabeth (dg: re) filia quondam Ghibonis dicti Tieckewever de (dg: Tr) 

Tricht de Scijnle #cum tutore# et Johannes Bever eius filius naturalis 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam 

Henricus Clueckinc promisit se daturum et soluturum dictis Elizabeth et 

Johanni Bever eius filio hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

(dg: .) ex domistadio domo et orto sitis in parochia de Berlikem ad locum 

dictum Middelrode inter hereditatem Elizabeth dicte Vrancken dochter ex 

uno et inter (dg: h) communem plateam ex alio prout in litteris 

supportaverunt Lamberto fabro de Middelrode cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 258v 03 do 29-07-1389. 

Rutgherus van den Grave en Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel 

beloofden aan Petrus Goeswijns, tbv zijn moeder Volcquina, 42 Hollandse 

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

 

Rutgherus van den Grave et Gerardus de Eijcke filius quondam Henrici 

Posteel promiserunt Petro Goeswijns #ad opus Volcquine eius matris# XLII 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 258v 04 do 29-07-1389. 

De eerste twee beloofden aan Johannes Hoen Dircs soen 46 Hollandse gulden 

                         
88 Zie → BP 1178 f 389r 07 ±ma 27-06-1390, overdracht van de erfpacht. 
89 Zie ← BP 1178 f 003r 10 do 14-11-1387, uitgifte van de onderpanden. 
90 Zie → BP 1179 p 670v 06 do 17-04-1393, overdracht van de onderpanden. 
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of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

(dg: duo) Dicti duo promiserunt Johanni Hoen Dircs soen XLVI Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 258v 05 do 29-07-1389. 

Rutgherus van den Grave en Godefridus van Lijt beloofden aan Otto 

Bruijstens 33 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-

12-1389) te betalen. 

 

Rutgherus van den Grave et Godefridus de Lijt promiserunt (dg: p) Ottoni 

Bruijstens XXXIII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Aa et Berkel datum 

quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 258v 06 do 29-07-1389. 

Cristina dvw Johannes Loze en haar zoon Johannes beloofden aan Everardus 

Buc voller 38 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-

12-1389) te betalen. 

 

Cristina filia quondam Johannis Loze et Johannes (dg: Lo) eius filius 

promiserunt Everardo Buc fulloni XXXVIII Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 258v 07 za 31-07-1389. 

Johannes van den Hoevel Andries soen beloofde aan Johannes van Dijest 

schoenmaker 21 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-

06-1390) te betalen. 

 

Johannes van den Hoevel Andries soen promisit Johanni de Dijest sutori 

XXI Ghelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Gerardus et Dordrecht datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1178 f 258v 08 do 29-07-1389. 

Cristina dvw Johannes Loze en haar zoon Johannes beloofden aan Walterus van 

Boemel 21 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1389) te betalen. 

 

Cristina filia quondam Johannis Loze et Johannes eius filius promiserunt 

Waltero de Boemel XXI Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Aa et Berkel datum 

quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 258v 09 do 29-07-1389. 

Johannes van der Donc verkocht aan Johannes Coman van Helmont een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 1 mudzaad roggeland, in Mierlo, tussen Paulus van der 

Donc enerzijds en Gerardus {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes van der Donc hereditarie vendidit Johanni Coman de Helmont 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex una 

modiata terre siliginee sita in parochia de Mierle inter hereditatem 

Pauli van der Donc ex uno et inter hereditatem Gerardi. 

 

BP 1178 f 258v 10 do 29-07-1389. 

(dg: Joh). 

 

BP 1178 f 258v 11 do 29-07-1389. 

Broeder Johannes van Arkel orde van de Predikheren en zijn zuster Maria, 
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kvw Henricus Rode van Bucstel, gaven uit aan Johannes Bathen soen en diens 

broer Arnoldus 1 bunder erfgoed in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter 

plaatse gnd Bordelaar, tussen voornoemde broeder Johannes en Maria en hun 

broer Willelmus enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (1) ½ oude groot aan de heer van Boxtel, en thans voor (2) 

een n-erfcijns van ½ oude schild of de waarde, met Sint-Martinus aan 

voornoemde Maria te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 11-11-1390). 

 

Frater Johannes de Arkel ordinis predicatorum et Maria eius soror liberi 

quondam Henrici Rode de Bucstel cum tutore unum bonarium hereditatis 

situm in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde in loco dicto 

Bordelaer inter hereditatem (dg: dictis) dictorum fratris Johannis et 

Marie et Willelmi eorum fratris ex uno et inter communem plateam ex alio 

dederunt ad hereditariam paccionem Johanni Bathen soen et Arnoldo eius 

fratri ab eisdem hereditarie possidendam pro (dg: d) uno dimidio grosso 

antiquo domino de Bucstel exinde solvendo #dando etc# et pro hereditario 

censu dimidii aude scilt seu valorem dando et solvendo dicte Marie a 

dictis Johanne et Arnoldo fratribus hereditarie (dg: p) Martini et primo 

termino a (dg: p) Martini proxime ultra annum ex premissis promittentes 

cum #tutore# warandiam premissis et aliam obligationem deponere et (dg: 

alteri) alii repromiserunt indivisi. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 258v 12 do 29-07-1389. 

Godefridus van Beest en Arnoldus Nout zvw Arnoldus gnd Noijt van Lijt 

beloofden aan Rutgherus Cort 19½ Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Bartholomeus aanstaande (di 24-08-1389) te betalen. 

 

Godefridus de (dg: Bee) Beest et Arnoldus Nout filius quondam Arnoldi 

dicti Noijt de Lijt promiserunt Rutghero Cort XIX et dimidium Hollant 

gulden seu valorem ad Bartholomei proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 258v 13 do 29-07-1389. 

Johannes zv Paulus gnd van der Donc verkocht aan Johannes Coman van Helmont 

een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Paulus beloofd 

had aan zijn voornoemde zoon Johannes, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 1 mudzaad roggeland, gnd de Grote Akker, in Mierlo, 

tussen Gerardus van der Donc enerzijds en een zekere Haengreve anderzijds. 

 

Johannes filius Pauli dicti van der Donc (dg: promisit) hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam dictus Paulus 

promisit se daturum et soluturum dicto Johanni suo filio hereditarie in 

festo nativitatis Domini et in Busco tradendam ex una modiata terre 

siliginee dicta communiter den Grot[e] Acker sita in parochia de Mierle 

inter hereditatem Gerardi van der Donc ex uno et inter hereditatem (dg: 

cuiusdam) cuiusdam dicti Haengrev[e] ex alio prout in litteris (dg: su) 

vendidit Johanni Coman de Helmont supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et 

sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) Aa et Gerardus datum quinta 

post Jacobi. 

 

BP 1178 f 258v 14 do 29-07-1389. 

Johannes zvw Petrus van Hijnen en zijn moeder Margareta beloofden aan Hilla 

ev Johannes van Ghewanden, tbv voornoemde Johannes, 28½ Hollandse gulden of 

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

 

Johannes filius quondam Petri de Hijnen et Margareta eius (dg: fi) mater 

promiserunt Hille uxori Johannis de Ghewanden ad opus eiusdem Johannis 

XXVIII (dg: Hollant gulden) et dimidium Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 258v 15 do 29-07-1389. 

Johannes Roest zvw Henricus Roest beloofde aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus 11 oude schilden of de waarde en 2 mud haver, Bossche maat, met 

Sint-Petrus-Stoel aanstaande (di 22-02-1390) te betalen en te leveren. 

 

Johannes Roest filius quondam (dg: Henrici) Henrici Roest promisit 

Henrico Dicbier filio Godefridi XI aude scilde seu valorem et (dg: duo) 

duos modios avene mensure de Busco ad Petri ad cathedram proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf7 G 10 f. 259. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 29-07-1389. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 30-07-1389. 

 

BP 1178 f 259r 01 do 29-07-1389. 

Henricus van Lijt en zijn schoonmoeder Elizabeth dvw Ghibo gnd Mostart 

verkochten aan hr Henricus van Best priester, tbv hem en zijn natuurlijke 

zoon Johannes, een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Windmolenberg enerzijds en erfgoed van Petrus zvw Emondus van der Scueren 

anderzijds, strekkend met een eind aan erfgoed van Theodericus Rover zvw hr 

Emondus, reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling aan voornoemde hr 

Henricus en zijn natuurlijke zoon Johannes, en een b-erfcijns van 22 

schelling voornoemd geld. 

 

Henricus de Lijt et Elizabeth filia quondam Ghibonis dicti Mostart eius 

socrus cum tutore hereditarie vendiderunt domino Henrico de Best 

presbitro ad opus et ad opus Johannis filii naturalis eiusdem domini 

Henrici hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex domo area et orto sitis in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch ex uno et inter hereditatem Petri filii quondam Emondi van 

der Scueren ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem Theoderici 

Rover filii domini quondam Emondi promittentes (dg: w) cum tutore super 

omnia warandiam et obligationem deponere (dg: here) exceptis censu XL 

solidorum (dg: s) dicto domino Henrico et (dg: .) Johanni suo filio 

naturali exinde et hereditario censu XXII solidorum dicte monete exinde 

solvendis et sufficientem facere tali condicione quod dictus dominus 

Henricus dictum censum ad eius vitam possidebit post eius decessum ad 

dictum Johannem eius filium naturalem hereditarie devolvendum. Testes Aa 

et Berkel datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 259r 02 do 29-07-1389. 

Johannes Aelbrechts soen, Baudewinus nzvw hr Rodolphus Baudewijns soen 

priester, Theodericus Colne, Egidius Theus soen, Arnoldus Lauwer, Johannes 

van den Bossche Wouters soen, Johannes Matheus soen alias gnd die Wert en 

Johannes Rutghers soen beloofden aan hr Henricus Buc priester, tbv hem en 

Rijxkinus bode van het kapittel van Luik, 129 oude schilden of de waarde in 

goud, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (di 22-02-1390) en de 

andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390). 

 

Johannes Aelbrechts soen Baudewinus filius naturalis quondam #domini# 

Rodolphi Baudewijns soen presbitri Theodericus Colne Egidius (dg: Thius) 

Theus soen Arnoldus Lauwer Johannes van den Bossche Wouters soen Johannes 

(dg: die W) Matheus soen alias dictus die Wert Johannes Rutghers soen 

promiserunt domino Henrico Buc presbitro ad opus sui et ad opus Rijxkini 

messagii capituli Leodiensis seu alterius eorum centum et XXIX aude 

scilde seu valorem in auro mediatim Petri ad cathedram et mediatim 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 259r 03 do 29-07-1389. 

Voornoemde Johannes Aelbrechts soen, Baudewinus, Theodericus Colne en 
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Egidius beloofden de 4 anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. #Debent XII denarios#. 

Dicti Johannes Aelbrechts soen Baudewinus Theodericus Colne et Egidius 

promsierunt alios 4 indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 259r 04 do 29-07-1389. 

Gerardus Bauderics en Arnoldus Nollekini van Berze beloofden aan 

Theodericus Pas 84½ Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(za 25-12-1389) te betalen. 

 

Gerardus Bauderics Arnoldus Nollekini de Berze promiserunt Theoderico 

(dg: Passe) Pas LXXXIIII #et dimidium# Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 259r 05 do 29-07-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Solvit]. #Debent II denarios#. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 259r 06 do 29-07-1389. 

Andreas Mol de jongere en Henricus Stevens soen schoenmaker beloofden aan 

Arnoldus van Aven 53 franken of ander gouden paijment van dezelfde waarde 

met Sint-Margareta aanstaande (wo 13-07-1390) te betalen. 

 

Andreas Mol junior et Henricus Stevens soen sutor promiserunt Arnoldo de 

Aven LIII francken seu aliud (dg: pa) aureum pagamentum eiusdem valoris 

ad (dg: nativitatis) Margarete proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 259r 07 do 29-07-1389. 

Johannes Coman van Helmont droeg over aan de broers Johannes en Arnoldus, 

kv Hermannus Eijcman van Doerne, en Godescalcus van Hijntam een b-erfcijns 

van 1 oude groot Tournoois en een b-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit een stuk land 

dat was van wijlen Jacobus gnd Copen van den Berne, in Deurne, ter plaatse 

gnd Mastpoel, tussen wijlen Arnoldus Jans soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, aan hem overgedragen door voornoemde Hermannus Eijcman. 

 

Johannes Coman de Helmont hereditarium censum unius grossi Turonensis 

denarii antiqui atque hereditariam paccionem novem lopinorum siliginis 

mensure de Helmont (dg: quem et quam) solvendos hereditarie 

purificationis ex pecia terre que fuerat quondam Jacobi dicti Copen van 

den Berne sita in parochia de Doerne in loco dicto Mastpoel inter 

hereditatem quondam Arnoldi Jans soen ex uno et inter communem viam ex 

alio et supra dictam peciam terre tradendam supportatos sibi a Hermanno 

Eijcman de Doerne prout in litteris (dg: vendidit) supportavit# Johanni 

(dg: et H) #et# Arnoldo fratribus liberis Hermanni Eijcman predicti (dg: 

#et Godescalco de# sup p) #et Godescalco de Hijntam# cum litteris #et 

aliis# et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 259r 08 do 29-07-1389. 

Voornoemde broers Johannes en Arnoldus en Godescalcus van Hijntam beloofden 

aan voornoemde Johannes Coman 21 gulden, 1/3 deel te betalen met Sint-

Remigius (vr 01-10-1389), 1/3 deel met Sint-Remigius over een jaar (za 01-

10-1390), en 1/3 deel met Sint-Remigius over 2 jaar (zo 01-10-1391). 

 

Dicti Johannes et Arnoldus fratres #et Godescalcus de Hijntam# 

promiserunt dicto Johanni Coman XXI gulden seu valorem (dg: ad) pro una 
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tercia parte Remigii pro secunda (dg: pro) tercia parte a Remigii proxime 

futuro ultra annum et pro ultima tercia parte a Remigii proxime futuro 

ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 259r 09 do 29-07-1389. 

(dg: Petrus zv Johannes gnd des Morders: ½ van ¼). 

 

(dg: Petrus filius Johannis dicti des Morders medietatem unius quartam). 

 

BP 1178 f 259r 10 do 29-07-1389. 

Hermannus gnd Plaetmaker gaf uit aan Katherina dvw Johannes van der Hagen 

(1) een huis, hofstad en aangelegen erfgoed, in Nuland, ter plaatse gnd 

Wilshuizen, tussen Marcelius van den Pedel enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een stuk land, tegenover de ingang van voornoemd huis, over 

de weg, tussen Elizabeth wv Ancelmus van Nuwelant enerzijds en Johannes 

Neijser anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) een b-erfcijns van 3 

pond 4 schelling geld, aan Rodolphus Hals, en thans voor (b) een n-erfpacht 

van 14 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

Alle kv voornoemde Hermannus gnd Plaetmaker, verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Aleijdis dvw Gerardus Groij van Driel, zullen hiermee instemmen. 

 

Hermannus dictus Plaetmaker domum et domistadium et hereditatem sibi 

adiacentem sitas in parochia de Nuwelant in loco dicto Wilshusen inter 

hereditatem Marcelii van den Pedel ex uno et inter (dg: here) communem 

plateam ex alio atque peciam terre sitam in opposito ostii dicte domus 

ultra plateam inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Ancelmi de 

Nuwelant ex uno et inter hereditatem Johannis Neijser ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Katherine filie quondam Johannis van der 

Hagen ab eadem hereditarie possidendas pro hereditario censu trium 

librarum et (dg: q) quatuor solidorum monete (dg: de) Rodolpho Hals 

exinde solvendo dando etc solvendo etc atque pro hereditaria paccione 

XIIII sextarorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

#(dg: super habita et habenda)# warandiam ex premissis et aliam 

obligationem deponere et quod ipse omnes suos liberos ab eo et Aleijde 

quondam eius uxore filia quondam Gerardi Groij de Driel pariter genitos 

dictam donacionem ad pactum faciet consentire et ratam servare et altera 

(dg: repromisit) cum tutore repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 259r 11 do 29-07-1389. 

Voornoemde Katherina beloofde aan voornoemde Hermannus 20 Gelderse gulden 

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

 

Dicta Katherina promisit dicto Hermanno XX Ghelre gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 259r 12 do 29-07-1389. 

Arnoldus Noijt zvw Arnoldus Nouten van Lijt, zijn broer Gerardus van Beest 

en Godefridus van Beest beloofden aan hr Henricus Buc, tbv hem en Rijxkinus 

bode van het kapittel van Luik, 135 oude schilden of ander gouden paijment 

van dezelfde waarde, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (di 22-02-

1390) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390). 

 

Arnoldus Noijt filius quondam Arnoldi Nouten de Lijt Gerardus de Beest 

eius frater et Godefridus de (dg: Best) Beest (dg: filius quondam 

Willelmi de Beest) promiserunt domino Henrico Buc ad opus sui et ad opus 

Rijxkini messagii capituli Leodiensis seu alterius eorum centum et XXXV 

aude scilde seu aliud pagamentum aureum eiusdem valoris mediatim Petri ad 

cathedram et mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 
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BP 1178 f 259r 13 do 29-07-1389. 

(dg: Johannes zoon). 

 

(dg: Johannes filius). 

 

BP 1178 f 259r 14 do 29-07-1389. 

Petrus zv Johannes gnd Morders droeg over aan zijn broer Johannes zv 

voornoemde Johannes Morders soen de helft van een helft behorend aan 

voornoemde Petrus, in een kamp van wijlen Willelmus van Beke, in Schijndel, 

ter plaatse gnd Eilde, tussen Rutgherus gnd Scoenmaker en kv Ghibo van den 

Berselaer enerzijds en de gemeint anderzijds, van welke helft van het kamp 

voornoemde Petrus een helft in pacht verkregen had van Cristina dvw 

voornoemde Willelmus, en de andere verkregen had van Gerardus zvw 

Nijcholaus Ghenen soen, de helft van het kamp belast met de helft van de 

hertogencijns en een b-erfpacht van 14 lopen rogge. 

 

Petrus filius (dg: quondam) Johannis dicti Morders medietatem unius 

medietatis (dg: ad) spectantis ad dictum Petrum in quodam (dg: prato) 

campo quondam Willelmi de Beke sito in parochia de Scijnle in loco dicto 

Eilde inter hereditatem Rutgheri dicti (dg: Scoen) Scoenmaker et 

liberorum Ghibonis van den Berselaer ex uno et inter (dg: here) 

communitatem ex alio et de qua medietate dicti campi dictus Petrus unam 

medietatem erga Cristinam filiam dicti quondam Willelmi ad pactum 

acquisiverat et reliquam medietatem erga Gerardum filium quondam 

Nijcholai Ghenen soen acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni suo fratri filio dicti Johannis Morders soen promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis medietate census domini ducis et 

hereditaria paccione XIIII (dg: s) lopinorum siliginis ex dicta medietate 

dicti campi de jure solvendis. Testes Aa et Heijme datum supra. 

 

BP 1178 f 259r 15 vr 30-07-1389. 

De broers Hermannus en Johannes, kv Johannes van Scijnle, verkochten aan 

Ghibo Kesselman de jongere een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft 

te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 1/3 

deel in 3 kamers met ondergrond in Den Bosch, in een straat die loopt 

tegenover het huis van Arnoldus Koijt, vanaf de Hinthamerstraat naar 

Windmolenberg, tussen erfgoed van voornoemde Ghibo Kesselman en Henricus 

Kersmaker enerzijds en erfgoed van voornoemde Ghibo koper anderzijds. 

Voornoemde Johannes van Scijnle deed afstand. 

 

Hermannus et Johannes fratres liberi Johannis de Scijnle hereditarie 

vendiderunt Ghiboni Kesselman juniori hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum mediatim Domini et mediatim Johannis ex (dg: di) tercia 

parte ad ipsos venditores spectante in tribus cameris cum earum fundis 

sitis in Busco in vico tendente in opposito domus Arnoldi Koijt a vico 

Hijntamensi versus Wijnmolenberch inter hereditatem dicti Ghibonis 

Kesselman et Henrici Kersmaker ex uno et inter hereditatem dicti 

[G]hibonis emptoris ex alio promittentes warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Quo facto dictus Johannes de Scijnle 

super dicto censu renunciavit promittens huiusmodi renunciacionem 

antedictam venditori perpetue ratam servare. Testes W et Emont datum 

sexta post Ja[cobi]. 

 

1178 mf7 G 11 f. 259v. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 30-07-1389. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 31-07-1389. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 05-08-1389. 

 in profesto Petri ad vincula: zaterdag 31-07-1389. 

 in crastino Petri ad vincula: maandag 02-08-1389. 
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BP 1178 f 259v 01 vr 30-07-1389. 

Johannes van den Loe en Arnoldus van den Eijndoven zv Ghevardus beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 100 oude Franse schilden, met Kerstmis aanstaande 

(za 25-12-1389; 1+31+30+31+30+25=148 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes van den Loe et Arnoldus van den Eijndoven filius Ghevardi 

promiserunt Philippo Jozollo etc centum aude scilde Francie ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos sub pena IIII. Testes Gerardus et 

Emont datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1178 f 259v 02 vr 30-07-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 259v 03 za 31-07-1389. 

Johannes van Enghelen droeg over aan Arnoldus Rover Snobben en Godefridus 

van Rode 500 gulden of ander paijment van dezelfde waarde, minus 140 oude 

schilden, en minus 164 gulden, aan hem beloofd91 door Wellinus Roveri en 

zijn kinderen Arnoldus Rover, Gheerlacus, Arnoldus van Hackenem en 

Theodericus. 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 259v 07}. 

Johannes de Enghelen quingentos florenos aureos boni auri et iusti seu 

aliud pagamentum eiusdem valoris minus tamen in dicta pecunie summa 

centum et quadraginta aureis denariis antiquis communiter aude scilde 

vocatis boni auri et iusti ponderis minus eciam in dicta pecunie summa 

centum et sexaginta quatuor florenis! aureis communiter gulden vocatis! 

boni auri et iusti ponderis promissos sibi a Wellino Roveri Arnoldo Rover 

Gheerlaco et Arnoldo de Hackenem et Theoderico eius liberis prout in 

litteris supportavit Arnoldo Rover Snobben et Godefrido de Rode cum 

litteris et jure. Testes Gerardus et Dordrecht datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1178 f 259v 04 do 05-08-1389. 

Voornoemde Godefridus machtigde voornoemde Arnoldus Rover Snobben zijn 

helft in voornoemde som te manen. 

 

Dictus Godefridus dedit potestatem dicto Arnoldo Rover Snobben 
!medietatem ad se in premissis !ad revocacionem. Testes W et Rover datum 

quinta post Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 259v 05 do 05-08-1389. 

(dg: Johannes van Engh). 

 

(dg: W Johannes de Engh). 

 

BP 1178 f 259v 06 do 05-08-1389. 

Destijds had Wellinus Roveri beloofd aan Johannes van Enghelen te betalen 

aan Happo zv Rutgherus des Moren soen 100 oude schilden, die voornoemde 

Johannes en zijn medeschuldenaren verschuldigd92 waren aan voornoemde Happo. 

Voornoemde Johannes droeg voornoemde belofte over aan Godefridus van Rode. 

 

Notum sit universis quod cum Wellinus Roveri promisisset Johanni de 

Enghelen quod ipse Wellinus solvere debet Happoni (dg: dicto de) filio 

Rutgheri des Moren soen centum aude scilde quos dictus Johannes #et eius 

                         
91 Zie ← BP 1177 f 287r 02 vr 16-03-1386, belofte op 24-06-1386 500 gulden, 

minus 140 oude schilden en minus 164 gulden te betalen. 
92 Zie ← BP 1176 f 342v 14 za 06-02-1384, belofte op 25-12-1388 100 oude 

schilden te betalen. 
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condebitores# tenebatur dicto Happoni sic quod dicto Johanni #et eius in 

hoc condebitoribus# dampna exinde non eveniret ut dicebat constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Johannes huiusmodi 

promissionem supportavit (dg: di) Godefrido de Rode. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 259v 07 do 05-08-1389. 

Destijds had Nijcholaus zvw Reijnkinus met den Crummen Halze beloofd aan hr 

Theodericus Rover ridder, gedurende 4 jaar, elk jaar 33 dobbel mottoen geld 

van Vilvoorde te betalen. Voornoemde hr Theodericus droeg al dat geld over 

aan Beatrix Loden. 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 259v 03}. 

Notum sit universis quod cum Nijcholaus filius quondam Reijnkini met den 

Crummen Halze promisisset se daturum et soluturum domino Theoderico Rover 

militi ad spacium quatuor annorum anno quolibet eorum quatuor annorum 

triginta tres denarios aureos communiter dobbel mottoen vocatos vocatos 

monete Filfordie prout in litteris constitutus igitur dictus dominus 

Theodericus dictam totam pecuniam supportavit Beatrici Loden cum litteris 

et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 259v 08 do 05-08-1389. 

Zebertus van Hoculem de jongere beloofde aan Ludingus van Uden 222 

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

betalen. 

 

(dg: Zebrech) Zebertus de Hoculem junior promisit Ludingo de Uden 

ducentos et XXII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Heijme et Gerardus datum supra. 

 

BP 1178 f 259v 09 za 31-07-1389. 

Johannes zv Rutgherus van Stadeacker vroeg aan zijn vader om toestemming 

buiten het huis, de leefgemeenschap en de kleding te mogen gaan van zijn 

vader. 

 

Johannes filius Rutgheri de Stadeacker instanter petiit et supplicavit a 

dicto Rutghero eius patre potestatem eundi extra convictum domum et 

vestitum dicti Rutgheri sub debito modo emancipacionis etc et dictus 

Rutgherus annuens etc. Testes Gerardus et Aggere datum in profesto Petri 

ad vincula. 

 

BP 1178 f 259v 10 za 31-07-1389. 

Johannes zvw Johannes van Boemel zvw Johannes van Boemel droeg over aan 

zijn oom Rutgherus van Boemel, tbv voornoemde Rutgherus en Johannes en 

Elizabeth, kv voornoemde Rutgherus verwekt bij wijlen zijn vrouw Katherina, 

een b-erfcijns van 10 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 6 

morgen 1 hont land, achter de plaats gnd Loefortse Hoeve, tussen de plaats 

gnd Loefortse Hoeve enerzijds en de gemeint van Rosmalen anderzijds, welke 

6 morgen 1 hont land eerstgenoemde wijlen Johannes van Boemel en zijn broer 

voornoemde Rutgherus van Boemel uitgegeven hadden aan Lambertus gnd 

Drinchellinc vleeshouwer, voor de cijnzen aan de stad Den Bosch en voor 

voornoemde cijns van 10 pond, en welke cijns eerstgenoemde Johannes nu 

bezit. Voornoemde Rutgherus zal de cijns zijn hele leven bezitten. Na zijn 

overlijden gaat de cijns naar voornoemde Johannes en Elizabeth, kv 

voornoemde Rutgherus, net zoals alle erfgoederen, die verworven waren 

staande het huwelijk tussen voornoemde Rutgherus en wijlen Katherina. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Boemel filii quondam Johannis de 

Boemel hereditarium censum decem librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex sex iugeribus et uno hont terre sitis retro locum 

dictum Loefortsche Hoeve inter eundem locum Loefortsche Hoeve vocatum ex 

uno et inter communitatem de Roesmalen ex alio que sex iugera (dg: terre) 



Bosch’ Protocol jaar 1389 05. 

 

189 

et unum hont terre primodictus quondam Johannes de Boemel et Rutgherus de 

Boemel eius frater dederant ad censum Lamberto dicto Drinchellinc 

carnifici scilicet pro censibus oppido de Busco annuatim exinde solvendis 

atque pro dicto censu X librarum prout in litteris et quem censum 

primodictus Johannes nunc ad se spectare (dg: dicebat) integraliter 

dicebat supportavit #dicto# Rutghero de Boemel suo avunculo (dg: cum 

litteris et jure promittens ratam servare et aliam obligationem ex parte 

sui deponere) ad opus dicti Rut et ad opus Johannis et Elizabeth 

liberorum eiusdem Rutgheri (dg: ab eodem Rutghero et dictis Johanne et 

Elizabeth) #ab eodem Rutghero et Katherina quondam eius uxore pariter 

genitorum# cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere tali condicione quod dictus Rutgherus dictum censum 

ad eius vitam possidebit post eius decessum ad dictos Johannem et 

Elizabeth liberos dicti Rutgheri #devolvendum# hereditario jure tamquam 

#si omnes# hereditates acquisite (dg: .......) in integro thoro stante 

inter dictos Rutgherum et quondam Katherinam. Testes datum (dg: dat) 

supra. 

 

BP 1178 f 259v 11 za 31-07-1389. 

Rutgherus van Boemel zv Johannes beloofde aan Adam van Mierd 135 Hollandse 

gulden93 of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 259v 13}. 

Rutgherus de Boemel filius Johannis promisit Ade de Mierd centum et XXXV 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 259v 12 za 31-07-1389. 

Henricus Venbossche beloofde aan Adam van Mierd 250 Hollandse gulden of de 

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

 

(dg: Theodericus) Henricus Venbossche promisit (dg: h) Ade de Mierd 

ducentos et quinquaginta (dg: libras) Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 259v 13 za 31-07-1389. 

Dit geld behoort aan voornoemde Johannes en Elizabeth kv voornoemde 

Rutgherus van Boemel. {Met haal verbonden met BP 1178 f 259v 11}. 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 259v 11}. 

Ista pecunia totum spectat ad dictos Johannem et Elizabeth liberos dicti 

Rutgheri de Boemel. 

 

BP 1178 f 259v 14 ma 02-08-1389. 

Rutgherus van den Stadeacker droeg over aan Bessella wv Ludekinus Hagen een 

b-erfcijns van 46 schelling 8 penning geld, in een b-erfcijns van 7 pond 

voornoemd geld, welke cijns van 7 pond Henricus zv Henricus zv Godefridus, 

en Goessuinus en Tielmannus bv eerstgenoemde Henricus beloofd hadden aan 

Johannes van Lone, in Den Bosch met Pasen te betalen, gaande uit al hun 

goederen. 

 

Rutgherus van den Stadeacker hereditarium censum quadraginta sex 

solidorum et octo denariorum monete ad se spectans in hereditario censu 

septem librarum dicte monete quem censum septem librarum Henricus filius 

Henrici filii Godefridi Goessuinus et Tielmannus fratres primodicti 

Henrici promiserunt ut debitores principales indivisi dare et solvere 

Johanni de Lone #et in Busco# singulis annis hereditarie in festo pasche 

de ipsorum (dg: debitorum) prenominatorum bonis singulis et universis 
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ubique situatis prout in litteris #quas vidimus# supportavit Besselle 

relicte quondam Ludekini Hagen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Willelmus et Aggere datum (dg: supra) in 

crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 259v 15 ma 02-08-1389. 

Rutgherus van den Stadeacker droeg over aan zijn zoon Johannes een hoeve in 

Zonderwijk, ter plaatse gnd Velthoeven, welke hoeve voornoemde Rutgherus 

verworven had van Jacobus zv Johannes gnd Coppen soen van Heirle. 

 

Rutgherus van den Stadeacker mansum (dg: cum suis) suum situm in parochia 

de (dg: Velthoven) Zonderwijc in loco dicto Velthoeven cum suis 

attinentiis singulis et universis quocumque sitis quem mansum cum suis 

attinentiis dictus Rut erga Jacobum filium Johannis dicti (dg: d) Coppen 

so[en] de Heirle #acquisiverat# ut dicebat supportavit Johanni suo !filio 

promittens (dg: w) ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 259v 16 ma 02-08-1389. 

Voornoemde Johannes beloofde aan zijn voornoemde vader Rutgherus, tbv 

andere erfg van voornoemde Rutgherus, bij de deling van de goederen die 

voornoemde Rutgherus en zijn vrouw Barbara zullen nalaten, een erfpacht in 

te brengen van 10 mud rogge, maat van Eer...., of voornoemde hoeve. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Rutghero suo !fratri ad opus 

aliorum heredum dicti Rutgheri quod si ipse Johannes seu sui heredes 

venire voluerit ad divisionem faciendam de bonis que dictus Rut et 

Barbara eius uxor in sua (dg: s) morte post se relinquent et ea 

condividere extunc dictus Johannes seu sui heredes ad huiusmodi 

divisionem venientes importabunt (dg: ad huiusmodi divio ..) hereditariam 

paccionem X modiorum siliginis mensure de Eer.... seu dictum mansum cum 

suis attinentiis antequam ad huiusmodi divisionem venire poterit et 

condividere premissa bona. Testes datum supra. (dg: Ghibo Scuerman 

vendidit Willelmo de Lent). 

 

BP 1178 f 259v 17 ma 02-08-1389. 

Voornoemde Johannes beloofde voornoemde Rutgherus noch zijn vrouw Barbara, 

ouders van voornoemde Johannes, noch hun goederen of hun hoevenaars aan te 

spreken, zolang voornoemde Rutgherus en Barbara leven. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Rutghero quod ipse Johannes 

(dg: no) non impetet nec vexabit #nec# dictum Rut (dg: et) #nec# Barbaram 

eius uxorem parentes dicti Johannis nec eorum bona nec colonos nec 

possessores bonorum dictorum Rut et Barbare quovis modo quamdiu dicti Rut 

et Barbara seu eorum alter vixerit i[n huma]nis salv[o] (dg: s) dicto 

Johanni suo jure successionis sibi competente in bonis dictorum Rutgheri 

et Barbare post decessum dictorum Rut et Barbare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 259v 18 ma 02-08-1389. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen, Johannes van de Kloot, hr Petrus smid, Ludekinus Hagh.. ........ 

 

Et fiet instrumentum super eodem addendo fide prestita. Acta in camera 

presentibus scabinis Johanne de (dg: Ghe) Globo domino Petro Fabro 

Ludekino Hagh.. datum in crastino Petri ad vincula hora [?ves]perarum. 

 


