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1178 mf9 B 10 f. 306. 

 in crastino Petri ad vincula: maandag 02-08-1389. 

 Tercia post Petri ad vincula: dinsdag 03-08-1389. 

 Quinta post Petri ad cathedram: donderdag 25-02-1389. Waarschijnlijk: 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 05-08-1389. 

 

BP 1178 f 306r 01 ma 02-08-1389. 

De broers Henricus en Willelmus, kvw Walterus Moelner van Eijndoven, en 

Ghibo van Bernheze beloofden aan Henricus Jegher, tbv hem en Adulphus 

Gunter, 70 oude schilden, 1 oude schild voor 25 Vlaamse plakken gerekend, 

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

 

Henricus et Willelmus fratres liberi quondam Walteri Moelner de Eijndoven 

Ghibo de Bernheze promiserunt Henrico Jegher (dg: se) ad opus opus sui et 

ad opus Adulphi Gunter seu eorum alteri septuaginta aude scilde (dg: scu) 

#scilicet# quilibet aude scilt XXV Vleemsche placken seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Gerardus et 

Aggere datum in crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 306r 02 ma 02-08-1389. 

(dg: De eerste twee). 

 

(dg: Du prim). 

 

BP 1178 f 306r 03 ma 02-08-1389. 

Eerstgenoemde Henricus beloofde de andere twee schadeloos te houden. De 

brief overhandigen aan voornoemde Ghibo. 

 

Solvit. 

Henricus primodictus promisit alios duos indempnes servare. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Ghiboni. 

 

BP 1178 f 306r 04 ma 02-08-1389. 

Margareta wv Johannes van Postel zvw Arnoldus van Posteel droeg over aan 

haar dochter Katherina en haar schoonzoon Petrus van Vucht zv Arnoldus van 

Vucht ev Elizabeth, tbv hen en Arnoldus zv voornoemde Margareta, haar 

vruchtgebruik in 1/3 deel, dat aan voornoemde Arnoldus, Elizabeth en 

Katherina, kv voornoemde Margareta en voornoemde wijlen Johannes, gekomen 

was na overlijden van hun voornoemde vader Johannes, resp. aan hen zal 

komen na overlijden van voornoemde Margareta, in een huis1,2 en erf van 

voornoemde wijlen Johannes, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van 

wijlen Johannes Cuper enerzijds en erfgoed van wijlen Steijnskinus 

Leijdecker anderzijds. 

 

Margareta relicta quondam Johannis de Postel (dg: re) filii quondam 

Arnoldi de Posteel cum tutore suum usufructum sibi competentem in una 

tercia [parte] #que# (dg: dicte Margarete et) Arnoldo Elizabeth et 

Katherine (dg: eius) liberis eiusdem Margarete et dicti quondam Johannis 

de morte dicti quondam Johannis eorum patris successione est advoluta et 

post mortem dicte Margarete successione advolvenda in domo et area cum 

suis attinentiis dicti quondam Johannis sita in Busco ad forum inter 

hereditatem quondam Johannis Cuper ex uno et inter hereditatem quondam 

Steijnskini Leijdeckecker ex alio #cum suis attinentiis et jure# ut 

dicebat supportavit dicte (dg: Elizabeth) [#Katherine#] et Petro de Vucht 

filio Arnoldi de Vucht marito legitimo ut dicebat dicte (dg: Katherine) 

                         
1 Zie ← BP 1176 f 228r 04 di 19-11-1381, erfdeling van huis van Johannes 

van Postel. 
2 Zie → BP 1178 f 321v 19 do 14-10-1389, overdracht deel in dit huis. 
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#Elizabeth# ad opus eorum et ad opus dicti Arnoldi filii dictorum 

Margarete [et quondam] Johannis de Postel predicti promittens cum tutore 

ratam servare. Testes Gerardus et W datum supra. 

 

BP 1178 f 306r 05 di 03-08-1389. 

Voornoemde Katherina en Petrus van Vucht zv Arnoldus ev Elizabeth dvw 

voornoemde Johannes van Postel verkochten aan Johannes zv Hubertus van 

Ghemert Swenelden soen 2/3 deel in voornoemd 1/3 deel. De koper zal in 

voornoemd erfgoed dat was van wijlen Arnoldus van Postel richting erfgoed 

van Johannes Cuper geen vensters hebben aan de zijkant noch achter, tenzij 

glazen vensters zonder openingen. Voornoemde Margareta wv Johannes van 

Postel ontlastte voornoemd 1/3 deel van elk legaat aan haar gedaan door 

voornoemde wijlen Johannes van Postel. 

 

Dicti (dg: Elizabeth) #Katherina# cum tutore Petrus de Vucht filius 

Arnoldi maritus et tutor legitimus (dg: Katherine) #Elizabeth# sue uxoris 

filie dicti quondam Johannis de Postel duas tercias partes (dg: eis in 

morte dicti quondam Johannis) ad se spectantes in dicta una tercia parte 

vendiderunt Johanni filio Huberti de Ghemert Swenelden soen 

supportaverunt (dg: cum litteris et jur al) omnibus litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere tali condicione quod dictus emptor in dicta hereditate que 

fuerat quondam Arnoldi de Postel (dg: non habebit alias fenestras) versus 

hereditatem Johannis Cuper non habebit alias fenestras in latere nec 

retro nisi fenestras vitreas sine foraminibus. Quo facto dicta Margareta 

relicta quondam Johannis de Postel cum tutore quitavit d[ictam] terciam 

partem ab omni legato sibi legato a dicto quondam Johanne de Postel (dg: 

salvo) #salvo eis etc#. Testes Gerardus et Willelmus datum tercia post 

Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 306r 06 di 03-08-1389. 

Arnoldus Stamelart van den Kelder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Stamelart de Penu prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 306r 07 di 03-08-1389. 

Gerardus Gerijs beloofde aan Theodericus Goeskens 150 Hollandse gulden of 

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

 

Gerardus Gerijs promisit Theoderico Goeskens C et quinque Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes W 

et Dordrecht datum tercia post Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 306r 08 di 03-08-1389. 

Johannes zv Hubertus van Ghemert verklaarde dat uit voornoemd erfgoed van 

wijlen Johannes van Postel een b-erfcijns van 10 pond 10 schelling geld 

moet worden betaald, en dat 1/3 deel van die cijns behoort aan Margareta wv 

Johannes van Postel en haar kinderen; zou uit het erfgoed meer moeten 

worden betaald, dan zal dat meerdere voor 1/3 deel bij voornoemde Margareta 

en haar kinderen in mindering worden gebracht op hun 1/3 deel van de cijns. 

 

Johannes filius Huberti de Ghemert palam recognovit quod ex #dicta# 

hereditate quondam Johannis de Postel hereditarius census X librarum et X 

solidorum monete de jure est solvendus (dg: ..) tercia pars dicti census 

spectat ad Margaretam relictam quondam Johannis de Postel et ad eius 

liberos tali condicione si ex (dg: dicta tercia parte) hereditate aliquid 

plus de jure esset solvendum quod hoc plus pro una tercia parte dictis 

Margarete et eius liberis pro una tercia parte de dicto tercia parte 

dicti census defalcabitur. Testes Gerardus et Willelmus datum supra. 
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BP 1178 f 306r 09 di 03-08-1389. 

Een vidimus maken van 6 brieven, en Johannes zv Hubertus van Ghemert 

beloofde die brieven, zo nodig, te overhandigen aan Henricus Paedse en 

Arnoldus zoon!. 

 

+. 

Et fiet (dg: instrumentum) #vidimus# de sex (dg: libr lre) litteris et 

Johannes filius Huberti de Ghemert promisit tradere Henrico Paedse et 

Arnoldo filio!. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 306r 10 di 03-08-1389. 

Voornoemde Johannes zv Hubertus van Ghemert en zijn vader Hubertus 

beloofden aan Margareta wv Johannes van Postel 115 oude schilden of de 

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

 

Dictus Johannes filius Huberti de Ghemert et Hubertus eius pater 

promiserunt Margarete relicte quondam Johannis de Postel centum et XV 

aude scilde (dg: ... s) seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 306r 11 di 03-08-1389. 

Willelmus zvw Theodericus van Os en Petrus van Drueten beloofden aan 

Willelmus die Wilde 187½ Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

(dg: Theodericus) #Willelmus# filius quondam Theoderici de Os et Petrus 

de Drueten promiserunt Willelmo die Wilde centum et octaginta septem et 

dimidium Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 306r 12 di 03-08-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit (dg: a) alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 306r 13 do 05-08-1389. Er staat: do 25-02-1389. 

Johannes van Vroenhoven verkocht aan Erenbertus zv Johannes van den Zande 

een n-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit (1) een beemd, onder de vrijdom etc, ter plaatse gnd Orthens 

Venne, tussen Henricus van der Boijdonc enerzijds en kinderen gnd Heijn 

Aelbrechts Kijnderen anderzijds, (2) een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, aldaar, tussen voornoemde kinderen gnd Heijn Aelbrechts 

Kijnderen enerzijds en kv Henricus van der Mortel anderzijds, reeds belast 

met cijnzen. 

 

Johannes de Vroenhoven hereditarie vendidit Erenberto filio Johannis van 

den Zande hereditariam paccionem octo modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex (dg: hereditatibus duab) prato 

sito infra libertatem etc ad locum dictum Ortens Venne inter hereditatem 

Henrici van der Boijdonc ex uno et inter h[ereditatem] liberorum dictorum 

Heijn Aelbrechts Kijnderen ex alio atque de domo et orto et hereditatibus 

sibi adiacentibus sitis ibidem inter hereditatem dictorum liberorum 

dictorum He[ijn] Aelbrechts Kijnderen ex uno et inter hereditatem 

liberorum Henrici van der Mortel ex alio promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: quinquaginta sex libris census 

pagamenti exinde .... d) censibus exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes W et ?Dordrecht datum ?quinta post Petri ad Petri ad 

cathedram. 
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BP 1178 f 306r 14 ±di 03-08-1389. 

Bernard. 

 

1178 mf9 B 11 f. 306v. 

 in festo Sixti: vrijdag 06-08-1389. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 07-08-1389. 

 Dominica post Sixti: zondag 08-08-1389. 

 

BP 1178 f 306v 01 vr 06-08-1389. 

Gerisius gnd Gherijs van Os zvw Lodekinus van Os verkocht aan zijn 

schoonzoon Godefridus van Rode een huis en erf in Den Bosch, aan de 

Peperstraat, tussen erfgoed van Katherina van Mol enerzijds en erfgoed van 

Henricus van Mierd anderzijds, aan hem in cijns uitgegeven3 door Johannes 

zvw Johannes van den Sande van Lijeshout. Er waren voorwaarden mbt de muren 

aan weerszijden van voornoemd huis. Voornoemde Gerisius en Godefridus 

zullen voor gezamenlijke rekening een goot onderhouden op de muur tussen 

voornoemd huis en het huis van voornoemde Gerisius, gelegen op het erfgoed 

van voornoemde Katherina van Mol. 

 

Gerisius dictus Gherijs de Os filius quondam Lodekini de Os domum et 

aream sitam in Buscoducis ad vicum dictum Peperstraet inter hereditatem 

Katherine de Mol ex uno et inter hereditatem Henrici de Mierd ex alio 

datam sibi a Johanne filio quondam Johannis van den Sande de Lijeshout 

(dg: promisit) prout in litteris (dg: supportavit) #vendidit# Godefrido 

de Rode suo genero supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: ta) salvis tamen 

condicionibus factis a muris consistentibus ab utroque latere dicte (dg: 

medie) domus in suis vigore permansuris hoc eciam addito quod dicti 

Gerisius et Godefridus perpetue tenebunt in bona disposicione #sub eorum 

communibus expensis# guttarium dictum gote situm supra murum situatum 

#inter# in #(dg: inter)# dictam domum et inter domum (dg: situm sit) 

dicti Gerisii sitam supra dictam hereditatem dicte Katherine de Mol ut 

ipsi mutuo recognoverunt et promiserunt. Testes W et Rover datum in festo 

Sixti. 

 

BP 1178 f 306v 02 vr 06-08-1389. 

Rutgherus van den Slaepbroec smid beloofde aan Johannes van Beke zv 

Philippus 42 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-

12-1389) te betalen. 

 

Rutgherus van den Slaepbroec (dg: pro) faber promisit (dg: Poh) Johanni 

de Beke filio Philippi XLII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 306v 03 vr 06-08-1389. 

Johannes Gerijs beloofde aan Tielmannus zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini 

96 oude schilden, evenveel als de stad Den Bosch etc, met Sint-Jacobus 

aanstaande (ma 25-07-1390) te betalen. 

 

Johannes (dg: Gerij) Gerijs promisit Tielmanno filio (dg: q Arnoldi) 

Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini nonaginta sex aude scilde 

scilicet tantum quantum oppidum de Busco etc ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 306v 04 vr 06-08-1389. 

Tielmannus zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini verkocht aan zijn zwager 

Johannes Gerijs 1/5 deel in (1) een stenen huis4 en erf van wijlen Johannes 

Stierken, grootvader van voornoemde Tielmannus, in den Bosch, in de 

                         
3 Zie ← BP 1175 f 190r 11 ma 04-06-1369, verkoop van dit huis. 
4 Zie ← BP 1177 f 306v 01 ma 02-07-1386, erfdeling van dit huis. 
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Orthenstraat, tussen erfgoed van Zebertus van Hoculem enerzijds en erfgoed 

van wijlen Godescalcus van Bladel anderzijds, en in alle wegen, erfgoederen 

en gebouwen die bij voornoemd stenen huis horen, en het toebehoren zowel 

aan deze als aan gene zijde van de stroom, (2) een deel van de oude 

stadsmuur, achter voornoemd huis en erf, (3) een beemd van voornoemde 

wijlen Johannes Stierken, achter voornoemd stenen huis gelegen, (4) een 

b-erfcijns van 16 pond oude pecunia, gaande uit voornoemd stenen huis en 

erf, welke cijns voornoemde wijlen Johannes Stierken verworven had van 

Johannes van Haren. 

 

Tielmannus filius Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini unam quintam 

partem ad se spectantem in domo lapidea et area (dg: Joh) quondam 

Johannis Stierken avi olim dicti Tielmanni sita in Busco in vico Orthensi 

inter hereditatem Zeberti de Hoculem ex uno et inter hereditatem quondam 

Godescalci de Bladel ex alio atque in omnibus et singulis viis 

hereditatibus edificiis ad dictam domum lapideam spectantibus atque in 

quadam parte antiqui muri oppidi de Busco retro dictam domum et aream 

consistente atque in quodam prato dicti quondam Johannis Stierken sito 

retro dictam domum lapideam et aream atque in omnibus hereditatibus ad 

dictam domum lapideam et aream spectantibus ac in ceteris attinentiis 

dicte domus lapidee et aree universis quocumque locorum ibidem et tam 

infra aquam quam ultra aquam ibidem currentem sitis atque in annuo et 

hereditario censu sedecim librarum antique pecunie solvendo annuatim et 

hereditarie ex dicta domo lapidea et area quem censum sedecim librarum 

antique pecunie dictus quondam (dg: q) Johannes Stierken erga Johannem de 

Haren acquisiverat vendidit Johanni Gerijs suo sororio supportavit cum 

omnibus litteris et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: 

dep) exparte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 306v 05 vr 06-08-1389. 

Henricus Stierken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Stierken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 306v 06 vr 06-08-1389. 

Johannes Gerijs droeg over aan Tielmannus zv Willelmus zvw Arnoldus 

Tielkini een b-erfcijns van 7½ oude schild of ander paijment van dezelfde 

waarde, die Hermannus Rogge aan voornoemde Johannes Gerijs beloofd had, met 

Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit een huis en erf van wijlen Adam van 

Colonia, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Everardus van 

Amersfort enerzijds en erfgoed van Goeswinus Vrancken, met een straatje 

ertussen, anderzijds. 

 

Johannes Gerijs hereditarium censum septem et dimidii denariorum aureorum 

(dg: aure) antiquorum communiter scilde vocatorum seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris quem Hermannus Rogge promisit se daturum (dg: supra) et 

soluturum dicto Johanni Gerijs hereditarie (dg: mediatim) in festo 

nativitatis beati Johannis baptiste ex domo et area quondam Ade de 

Colonia sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Everardi de 

Amersfort ex uno et inter hereditatem Goeswini Vrancken quodam viculo 

interiacente ex alio (dg: ex alio) prout in litteris supportavit 

Tielmanno filio (dg: quondam) Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 306v 07 za 07-08-1389. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Rodolphus van Breda 121 Gelderse gulden 

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

 

Johannes Bathenborch promisit Rodolpho de Breda centum et viginti unum 

Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 
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Emont et Aggere datum sabbato post Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 306v 08 za 07-08-1389. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis, cartularium inv.nr. 737, f.100, 07-08-1389; monete pro tempore 

solutionis huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Jutta, ndvw Henricus zvw Aleijdis van de Poort verwekt bij Elizabeth gnd 

Lize Moije, droeg over aan haar zoon Libertus het vruchtgebruik in 3 pond 

10 schelling geld b-erfcijns, waarvan een helft betaald wordt met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 8 bunder land, in Schijndel, 

tussen de plaats gnd Doelendonk en de hoeve van Johannes gnd die Wilde, 

welke 3 pond 10 schelling erfcijns Ludekinus nzvw voornoemde Henricus zvw 

Aleijdis van de Poort tbv voornoemde Jutta gekocht had van Johannes die 

Rike zvw Arnoldus van Onstaden. 

 

Jutta filia quondam naturalis quondam Henrici filii quondam Aleijdis de 

Porta #ab eodem quondam Henrico et Elizabeth dicta (dg: Lise Moede) Lize 

Moije pariter# cum tutore suum usufructum sibi competentem in (dg: here 

tres trium lib) tribus libris et decem solidis annui et hereditarii 

census monete solvendi annuatim et hereditarie mediatim in festo 

nativitatis Domini et mediatim Johannis de octo bonariis terre sitis in 

parochia de Scijnle (dg: ad) #inter# locum dictum vulgaliter Doelendonc 

et inter mansum Johannis dicti die Wilde et de universis edificiis in 

dictis octo bonariis terre consistentibus quas tres libras et X solidos 

hereditarii census Ludekinus filius naturalis dicti quondam Henrici filii 

quondam Aleijdis de Porta (dg: erga Johannem et) ad opus dicte Jutte erga 

Johannem die Rike filium quondam Arnoldi de Onstaden emendo acquisiverat 

prout in litteris supportavit Liberto suo filio promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes W et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 306v 09 zo 08-08-1389. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis, cartularium inv.nr. 737, f.100v, 08-08-1389. 

Voornoemde Libertus, zvw Johannes van Landen en voornoemde Jutta, droeg 

voornoemde cijns over aan hr Henricus Buc. 

 

Dictus Libertus (dg: et Johannes) #filius# quondam Johannis de (dg: Aude) 

Landen ab eodem quondam Johanne et dicta Jutta pariter genitus dictum 

censum et quem censum n[unc] ad se spectare dicebat supportavit domino 

Henrico Buc (dg: pb) cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et W datum dominica 

post (dg: Petr a) Sixti. 

 

1178 mf9 B 12 f. 307. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 05-08-1389. 

 in die Dominici confessoris: donderdag 05-08-1389. 

 

BP 1178 f 307r 01 ±do 05-08-1389. 

(dg: Dominus vobiscum). 

 

BP 1178 f 307r 02 do 05-08-1389. 

Henricus Loijart timmerman verkocht aan broeder Henricus Berwout prior van 

het klooster Porta Celi een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in 

Helvoirt, tussen Bartholomeus gnd Meus Noijkens soen bv voornoemde verkoper 

enerzijds en wijlen Johannes Spiker anderzijds, (2) 7 lopen roggeland, 

aldaar, tussen voornoemde Bartholomeus enerzijds en wijlen J...... gnd 

Spiker anderzijds, (3) 3 lopen land, in Cromvoirt, tussen Johannes Laurens 

soen enerzijds en Marcelius gnd Zeel zv Ghibo Lizen soen anderzijds, reeds 

belast met de onraad. 

 

Henricus Loijart carpentarius legitime vendidit fratri Henrico Berwout 

#priori# conventus de Porta Celi vitalem pensionem unius modii siliginis 
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mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo et orto dicti venditoris 

sita in parochia de Helvoert inter hereditatem Bartholomeus! dicti Meus 

Noijkens soen (dg: ex) fratris dicti venditoris ex uno et inter 

hereditatem (dg: Cristine Spikers) quondam Johannis Spiker ex alio atque 

ex septem lopinatis terre siliginee sitis ibidem inter hereditatem (dg: 

Johannis Johannis Laurens soen) #dicti Bartholomei# ex uno et inter (dg: 

Marcelii dicti Zeel filii Ghibonis Lizen soen) #quondam J...... dicti 

Spiker# ex alio atque ex tribus lopinatis terre sitis in Crumvoert inter 

hereditatem Johannis Laurens soen ex uno et inter hereditatem Marcelii 

dicti Zeel filii Ghibonis Lizen soen ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

oneribus dictis onraet exinde solvendis et sufficientem et cum mortuus 

fuerit etc. Testes W et Dordrecht datum quinta post Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 307r 03 do 05-08-1389. 

Ghibo die Ridder verkocht aan voornoemde broeder Henricus Berwout prior een 

lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd Cromvoirt, tussen Walterus Godekens soen enerzijds en wijlen Clemencia 

Martens anderzijds, (2) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, die Walterus zv 

Godekinus Grieten soen en Petrus des Zeghers soen moeten betalen aan 

voornoemde verkoper, gaande uit erfgoederen in Cromvoirt, reeds belast met 

lasten. 

 

Ghibo die Ridder legitime vendidit fratri Henrico Berwout priori predicto 

vitalem pensionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex domo et orto sitis in parochia sancti 

Petri de Vucht in loco dicto Crumvoert inter hereditatem Walteri Godekens 

soen ex uno et inter hereditatem quondam Clemencie Martens ex alio atque 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis quam Walterus 

filius Godekini Grieten soen et Petrus des Zeghers soen dicto venditori 

solvere tenentur hereditarie ex hereditatibus sitis in parochia de 

Crumvoert ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis oneribus exinde prius solvendis et 

sufficientem facere et cum mortuus fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 307r 04 do 05-08-1389. 

Gerardus Kolne zvw Gerardus Kolne van Kessel beloofde aan Emondus van Hellu 

14 Hollandse gulden of de waarde en 10 plakken met Sint-Martinus aanstaande 

(do 11-11-1389) te betalen. 

 

Gerardus Kolne filius quondam Gerardi Kolne de Kessel promisit Emondo de 

Hellu XIIII Hollant gulden seu valorem et X placken ad Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 307r 05 do 05-08-1389. 

Johannes die Gruijter van Os en Emondus Aelbrechts soen beloofden aan 

Walterus Delijen soen 9 mud rogge, Bossche maat, na maning in Den Bosch te 

leveren. 

 

Johannes die Gruijter de Os et Emondus Aelbrechts soen promiserunt 

Waltero Delijen soen novem modios siliginis mensure de Busco ad 

monitionem persolvendos et in Busco tradendos. Testes (dg: W) datum 

supra. 

 

BP 1178 f 307r 06 do 05-08-1389. 

Bodo zvw Henricus Matheus beloofde aan Gerardus Broc 40 Hollandse gulden of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 
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Bodo filius quondam Henrici Matheus promisit Gerardo Broc XL Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 307r 07 do 05-08-1389. 

Bodo zvw Henricus Matheus en Gerardus Bruederics beloofden aan Margareta ev 

Robbertus van Doerne 79 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Bodo filius quondam Henrici Matheus et Gerardus Bruederics promiserunt 

Margarete uxori Robberti de Doerne septuaginta novem Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 307r 08 do 05-08-1389. 

Johannes van den Velde riemmaker verkocht aan Berisius van den Gravia 

bakker een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een hoeve van verkoper, in Heeswijk, ter plaatse gnd Rukven, 

tussen Arnoldus Hoernken enerzijds en Johannes die Bever anderzijds, reeds 

belast met grondcijnzen en een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

aan Willelmus Loijer. 

 

Johannes van den Velde corrigiator hereditarie vendidit Berisio van den 

Gravia (dg: Gra) pistori hereditarium censum XL solidorum #monete# 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex manso dicti vendotoris sito 

in parochia de Hezewijc in loco dicto Rucven inter hereditatem Arnoldi 

Hoernken ex uno et inter hereditatem Johannis die Bever ex alio et ex 

attinentiis dicti mansi universis promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censibus domini fundi et hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco Willelmo Loijer exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes W et Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 307r 09 do 05-08-1389. 

Gerardus Loij Willems soen visser droeg over aan Theodericus Henrics soen 

van Katwijc en Johannes Monic 125 Hollandse gulden of de waarde, aan hem 

beloofd5 door Willelmus van der Aa. 

 

Gerardus Loij Willems soen piscator centum et XXV Hollant gulden seu 

valorem promissos sibi a Willelmo van der Aa prout in litteris 

supportavit Theoderico Henrics soen de Katwijc et Johanni Monic seu eorum 

alteri. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 307r 10 do 05-08-1389. 

De broers Bernardus en Ghibo, zvw Ghibo gnd Loef zvw Theodericus Loef van 

Driel, en Theodericus zvw Theodericus Loef zvw voornoemde Theodericus Loef 

van Driel verkochten aan Bessella wv Theodericus van Megen een huis en erf 

in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Kolperstraat naar erfgoed 

van wijlen Johannes gnd Coninc Jan van Steensel, naast de Loefbrug, tussen 

erfgoed van voornoemde wijlen Theodericus van Meghen enerzijds en erfgoed 

van Ghibo van Maren, dat hij verworven had van voornoemde wijlen Ghibo 

Loef, anderzijds, belast met een b-erfcijns van 8 pond 2 schelling geld. 

 

Bernardus et (dg: Henricus) #Ghibo fratres# filii quondam Ghibonis dicti 

Loef filii quondam Theoderici Loef #de Driel# et Theodericus (dg: Loef) 

filius quondam Theoderici Loef filii quondam dicti Theoderici Loef de 

Driel domum et aream sitam in Busco in viculo tendente a vico dicto 

Colperstraet versus hereditatem quondam Johannis dicti Coninc Jan de 

Steensel iuxta pontem dictum Loefbrugge inter hereditatem quondam 

                         
5 Zie ← BP 1178 f 248r 06 ma 05-07-1389, belofte op 15-02-1390 125 Holland 

gulden te betalen. 
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Theoderici de Meghen ex uno et inter hereditatem (dg: Theoderici) 

#Ghibonis# de Maren quam idem Ghibo erga dictum quondam Ghibonem Loef 

acquisiverat ex alio (dg: ..) vendiderunt Besselle relicte dicti quondam 

Theoderici de Megen (dg: pro) supportaverunt cum omnibus et jure 

promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario censu octo librarum et II solidorum monete (dg: so) 

exinde solvendo. Testes Willelmus et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 307r 11 do 05-08-1389. 

Lambertus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum. 

 

BP 1178 f 307r 12 do 05-08-1389. 

Voornoemde Bessella beloofde aan voornoemde drie verkopers een n-erfcijns 

van 5 Hollandse gulden of de waarde, met Lichtmis te betalen, voor het 

eerst over een jaar (do 02-02-1391), gaande uit voornoemd huis en erf. 

Opstellen in 3 brieven: aan Bernardus 2 gulden, aan Ghibo zv Ghibo Loef 2 

gulden, en aan Theodericus Loef zvw Theodericus zvw Theodericus Loef 1 

gulden. 

 

#(dg: Dictus)# Dicta Bessella cum tutore promisit #se daturam et 

soluturam# dictis (dg: ven) 3 venditoribus hereditarium censum (dg: 

quinque #sex) quinque# Hollant gulden seu valorem hereditarie 

purificationis et et primo termino ultra annum ex dicta domo et area et 

ponetur in 3 litteris scilicet Bernardo II gulden (dg: Theoderico) 

#Ghiboni# filio Ghibonis Loef II gulden et Theoderico Loef filio quondam 

Theoderici (dg: ...) filii quondam Theoderici Loef I gulden. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 307r 13 do 05-08-1389. 

(dg: Voornoemde drie beloofde dat indien aan voornoemde Be). 

 

(dg: Dicti 3 promiserunt super habita et habenda quod si dicte Be). 

 

BP 1178 f 307r 14 do 05-08-1389. 

En ze kan terugkopen gedurende vier jaar ingaande Lichtmis aanstaande (wo 

02-02-1390), elke 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 Sidewijnden, Johannes Baten soen en Lambertus van 

den Hoevel. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum a purificationis proxime 

futuro etc quemlibet gulden cum XVI Hollant gulden seu valorem et cum 

censu anni redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus scabinis 

Johanne de (dg: Sci) Sidewijnden Johanne Baten soen Lamberto van den 

Hoevel datum in die Dominici confessoris. 

 

BP 1178 f 307r 15 do 05-08-1389. 

De broers Bernardus en Ghibo, kvw Ghibo Loef, droegen over aan Bessella wv 

Theodericus zvw Theodericus van Meghen een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, die voornoemde wijlen Ghibo Loef beurde, een helft met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, naast de 

Loefsbrug, tussen erfgoed van voornoemde Ghibo Loef enerzijds en de stroom 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de weg van 

voornoemde wijlen Theodericus van Meghen, welk eerstgenoemd erfgoed 

voornoemde Ghibo Loef in cijns uitgegeven had aan Ghisbertus van Maren zvw 

voornoemde Theodericus van Megen. Transportanten en Theodericus Loef zvw 

Theodericus Loef zvw Theodericus Loef van Driel beloofden verplichtingen 

van hun kant en van de kant van voornoemde wijlen Ghibo Loef af te 
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handelen. 

 

Bernardus et (dg: Theodericus) #Ghibo# fratres liberi Ghibonis quondam 

Loef hereditarium censum XL solidorum monete quem dictus quondam Ghibo 

Loef solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

quadam hereditate sita in Busco iuxta pontem dictum Loefsbrugge inter 

hereditatem dicti Ghibonis Loef ex uno et inter aquam ibidem currentem ex 

alio tendente ibidem a communi platea retrorsum usque ad viam quondam 

Theoderici de Meghen quam hereditatem primodictam (?verbeterd uit: 

primodictus) dictus Ghibo Loef dederat ad censum Ghisberto de Maren filio 

eiusdem quondam Theoderici de Megen #pro dicto censu# prout in litteris 

supportaverunt dicte Besselle relicte quondam Theoderici filii quondam 

dicti Theoderici de Meghen cum litteris et jure promittentes (dg: ratam 

servare et obligationem ex parte eorum et dicti quondam Ghibonis Loef 

deponere quo facto dctus Theodericus Loef) #et cum eis Theodericus Loef# 

filius quondam Theoderici Loef filii quondam Theoderici Loef de Driel 

super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui et 

dicti quondam Ghibonis Loef deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 307r 16 do 05-08-1389. 

Voornoemde drie beloofden aan voornoemde Bessella dat, indien haar mbt 

voornoemd huis, erf en cijns iets uitgewonnen zou worden, zij aan haar 40 

Hollandse gulden na maning zullen betalen. 

 

Dicti 3 promiserunt super habita et habenda dicte Besselle quod si dicte 

Besselle de dictis domo et (dg: orto) #area# et censu (dg: quod ex) 

imposterum aliquid via juris evincetur quod extunc dicti 3 dabunt dicte 

Besselle XL Hollant gulden ad eius monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 307r 17 do 05-08-1389. 

Voornoemde Bessella beloofde aan voornoemde drie 40 Hollandse gulden of de 

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

 

Dicta Bessella promisit dictis 3 XL Hollant gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 B 13 f. 307v. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 05-08-1389. 

 

BP 1178 f 307v 01 do 05-08-1389. 

Godefridus zvw Johannes van Rode gruiter verkocht aan zijn moeder Jutta wv 

Johannis Screijnmaker, tbv kvw voornoemde Johannes Screijnmaker en Jutta, 

een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit goederen gnd te Gestel Akker, in Berlicum. 

 

Godefridus filius quondam Johannis de Rode grumellatoris hereditarie 

vendidit Jutta! #sue matri# relicte quondam Johannis Screijnmaker ad opus 

liberorum dicti quondam Johannis Screijnmaker et dicte Jutte hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex bonis dictis te 

Ghestel Acker (dg: sitis) dicti venditoris sitis in parochia de Berlikem 

ut dicebat promittens warandiam (dg: et obligationem aliam d) et 

sufficientem facere. Testes W et Rover datum quinta post Petri ad 

vincula. 

 

BP 1178 f 307v 02 do 05-08-1389. 

Johannes die Rijc en zijn vrouw Gertrudis wv Sijmon van Watermael 

verhuurden aan Henricus van den Loeke en Gerongius Betten soen een tiende, 

die behoorde aan Sijmon van Watermael, in Rosmalen, voor een periode van 6 

jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390), in het eerste jaar 
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voor 10 Hollandse gulden of de waarde en in elk van de 5 andere jaren voor 

22 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Lichtmis. 

 

-. 

Johannes die Rijc #et Gertrudis eius uxor relicta quondam Sijmonis de 

Watermael# decimam que spectabat olim ad Sijmonem de Watermael (dg: 

consistentem) #sitam# in (dg: cons) parochia de Roesmalen ut dicebant 

locaverunt Henrico van den Loeke et Gerongio Betten #soen# ab eisdem ad 

spacium sex annorum a festo penthecostes proxime futuro deinceps sine 

medio sequentium possidendam anno quolibet dictorum sex annorum scilicet 

primo dictorum sex annorum pro X Hollant gulden seu valorem et quolibet 

aliorum quinque annorum pro XXII Hollant gulden seu valorem dandis sibi 

ab alio anno quolibet dictorum (dg: sex) annorum mediatim mediatim 

#Domini# et mediatim purificationis promittentes warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super 

omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 307v 03 do 05-08-1389. 

Johannes Cortroc zv Willelmus en Arnoldus zv Gerardus van Berlaer beloofden 

aan Willelmus van Berze zv Willelmus van Berze 6¾ Gelderse gulden of de 

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

 

Johannes Cortroc filius Willelmi et Arnoldus filius Gerardi de Berlaer 

promiserunt Willelmo de Berze filio Willelmi de Berze septem Ghelre 

gulden seu valorem minus una quarta parte unius Ghelre gulden ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 307v 04 do 05-08-1389. 

Engbertus zvw Willelmus van Scijnle gaf uit aan Arnoldus Nollens soen van 

Hees (1) 4 lopen roggeland in Hees, tussen Willelmus van Ouden enerzijds en 

Elizabeth Vluggen en haar broer Zerisius anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor de helft van 2½ penning, en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Arnoldus tot onderpand (2) 2 lopen roggeland in Hees, 

tussen Rodolphus van Kessel enerzijds en Theodericus van den Ronnen 

anderzijds. Beide brieven overhandigen aan voornoemde Engbertus. 

 

Engbertus filius quondam Willelmi de Scijnle quatuor lopinatas terre 

siliginee sitas in parochia de Hees inter hereditatem Willelmi de (dg: 

Aude) Ouden ex uno et inter hereditatem Elizabeth Vluggen et Zerisii eius 

fratris ex alio dedit ad hereditariam paccionem Arnoldo Nollens soen de 

Hees ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: duibus et dimidio 

denariis) medietate duorum et dimidii denariorum (dg: d) annuatim exinde 

solvenda danda etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie (dg: purificationis et 

anno) Domini et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Arnoldus duas lopinatas terre siliginee sitas (dg: ib) in dicta 

parochia inter hereditatem Rodolphi de Kessel ex uno et inter hereditatem 

Theoderici van den Ronnen ex alio ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

Tradentur littere ambe dicto Engberto. 

 

BP 1178 f 307v 05 do 05-08-1389. 

Goeswinus zvw Goeswinus Kerijs, Ghibo van Kuijc zvw Arnoldus van Kuijc en 

Marcelius Zeel Zelen soen, wonend in Kessel, beloofden aan hr Theodericus 

Snoec priester investiet van Kessel 62 oude schilden of de waarde, een 

helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (di 22-02-1390) en de andere helft 

met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390). 
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Goeswinus (dg: Kerijs) filius quondam Goeswini Kerijs Ghibo de Kuijc 

filius quondam Arnoldi de Kuijc et Marcelius (dg: filius quondam Marcelii 

dicti) Zeel Zelen soen commorantes in Kessel promiserunt domino 

Theoderico Snoec presbitro investito de Kessel sexaginta duos aude scilde 

seu valorem #mediatim# ad Petri ad cathedram et mediatim penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 307v 06 do 05-08-1389. 

Johannes van Hollant zvw Theodericus van Hollant verkocht aan hr 

Theodericus Snoec priester, tbv hem en zijn natuurlijke zoon Johannes 

Buekentop, een n-erfcijns van 1 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-

Petrus-Stoel te betalen, gaande uit een huis, hofstad en tuin, in Kessel, 

tussen Hugo Swartoge enerzijds en Egidius Theus soen anderzijds. 

 

Johannes de Hollant filius quondam Theoderici de Hollant (dg: promisit 

domino Theoderico S) hereditarie vendidit domino Theoderico Snoec 

presbitro ad opus sui et ad opus Johannis Buekentop sui filii naturalis 

hereditarium (dg: p) censum unius (dg: aude scilt) gulden monete 

Hollandie (dg: monete) seu valorem solvendum hereditarie (dg: 

purificationis) Petri ad vincula ex domo et domistadio et orto sitis in 

parochia de Kessel inter hereditatem Hugonis Swartoge ex uno et inter 

hereditatem Egidii Theus soen ex alio promittens (dg: warandiam et) super 

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

et sufficientem facere tali condicione quod dictus dominus Theodericus 

dictum censum integraliter ad suam vitam possidet post eius decessum ad 

dictum #Johannem# Buekentop eius filium naturalem hereditarie 

devolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 307v 07 do 05-08-1389. 

Johannes Loonman beloofde aan Walterus van Oekel 21 Hollandse gulden of de 

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

 

Johannes Loonman promisit Waltero de Oekel XXI Hollant gulden seu valorem 

ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus et Dordrecht 

datum supra. 

 

BP 1178 f 307v 08 do 05-08-1389. 

Willelmus van Hezeacker beloofde aan Walterus van Oekel 16 Hollandse gulden 

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

 

Willelmus van Hezeacker promisit Waltero de Oekel (dg: XX) XVI Hollant 

gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 307v 09 do 05-08-1389. 

Willelmus zvw Philippus van Beke beloofde aan Reijnkinus Kul de jongere 28½ 

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

betalen. 

 

Willelmus filius quondam Philippi de Beke promisit Reijnkino Kul juniori 

XXVIII et dimidium Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 307v 10 do 05-08-1389. 

Arnoldus Bernts, Johannes van Brede, Petrus Doncker, Arnoldus Lonen soen, 

Reijmboldus Wellens soen van Berze, zijn broer Petrus, Johannes zvw 

Willelmus die Smit, Johannes die Dobbellere bv voornoemde Reijmboldus en 

Johannes van den Eijnde de jongere van Hees beloofden aan Willelmus Loijen 

116 gulden, 15 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, en 10 mud rogge, 

Bossche maat, een helft te leveren met Sint-Remigius (vr 01-10-1389) en de 
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andere helft met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389). 

 

Arnoldus Bernts Johannes van Brede Petrus Doncker Arnoldus Lonen soen 

Reijmboldus Wellens soen de Berze #Petrus eius frater# Johannes filius 

quondam Willelmi die Smit Johannes die (dg: Domm) Dobbellere frater dicti 

Reijmboldi Johannes van den Eijnde junior de Hees promiserunt Willelmo 

(dg: d) Loijen centum et sedecim (dg: Hollant) gulden scilicet XV 

Vleemsche placken pro quolibet gulden seu valorem et decem modios 

siliginis mensure de Busco (dg: ad) mediatim Remigii et mediatim 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 307v 11 do 05-08-1389. 

Alle voornoemden beloofden aan Gerardus van Uden 27 mud rogge, Bossche 

maat, een helft te leveren met Kerstmis (za 25-12-1389) en de andere helft 

met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390). 

 

Dicti omnes promiserunt Gerardo de Uden XXVII modios siliginis mensure de 

Busco mediatim Domini et mediatim purificationis proxime futurum 

persolvendos (dg: testes datum supra) in Busco tradendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 307v 12 do 05-08-1389. 

Theodericus Broes soen verkocht aan Johannes Hoghe None de helft van een 

tuin, in Geffen, naast de muur van het kerkhof van Geffen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan Franco gnd Ghenen soen en 

met het andere eind aan de plaats gnd die Heuvel, te weten de helft 

richting de plaats gnd die Heuvel, aan hem in cijns uitgegeven door 

voornoemde Franco Ghenen soen, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Theodericus Broes soen medietatem cuiusdam (dg: campi) orti siti in 

parochia de Gheffen contigue iuxta murum cijmitherii ecclesie de Gheffen 

ex uno et inter communem plateam ex alio tendentis cum uno fine ad 

hereditatem (dg: dicti) Franconis dicti Ghenen soen et cum reliquo fine 

ad locum dictum die Hoevel scilicet illam medietatem dicti orti que sita 

est versus dictum locum die Hoevel vocatum datam sibi ad censum a #dicto# 

Francone Ghenen soen prout in litteris (dg: su) vendidit Johanni Hoghe 

None 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 307v 13 do 05-08-1389. 

Willelmus zvw Philippus van Beke en Theodericus gnd Bathen soen beloofden 

aan Henricus van Goederheilen verwer 174 Hollandse gulden of de waarde met 

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

 

Willelmus filius quondam Philippi de Beke et Theodericus dictus Bathen 

soen promiserunt Henrico de (dg: Gode) Goederheilen tinctori centum et 

septuaginta quatuor Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 307v 14 do 05-08-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 307v 15 do 05-08-1389. 

Johannes Dircs soen van Ghestel en Goeswinus zvw Willelmus van Beke 

beloofden aan Henricus van de Kloot, tbv de abdis van het Sint-

Claraklooster, 12 mud rogge, Bossche maat, en 16 gulden en 24 plakken of de 

waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te leveren en te betalen. 
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Johannes Dircs soen de Ghestel Goeswinus filius quondam Willelmi de Beke 

promiserunt Henrico de Globo ad opus (dg: conven) abbatisse conventus 

sancte Clare XII modios siliginis de mensure de Busco et XVI (dg: Ho Gh) 

gulden (dg: seu) et XXIIII placken (dg: ad) seu valorem ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 307v 16 do 05-08-1389. 

Arnoldus Noijt zvw Arnoldus Noijten van Lijt, zijn broer Gerardus, Johannes 

Buc en Henricus gnd Wellen beloofden aan hr Henricus Buc, tbv hem, 

Reijnerus van Zaen, hr Hugo Vustinc, hr Johannes van Donghen en Rijxkinus 

bode van Luik, 135 oude schilden of 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 Noijten de Lijt Gerardus eius 

frater Johannes Buc Henricus dictus Wellen promiserunt domino Henrico Buc 

ad opus sui et ad opus (dg: domini) Reijneri de Zaen domini Hugonis 

Vustinc et domini Johannis de Donghen et Rijxkini messagii capitule 

Leodiensis seu alterius eorum centum et XXXV aude scilde seu ad aureum 

pagamentum eiusdem valoris mediatim Petri ad cathedram et mediatim 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 307v 17 do 05-08-1389. 

Arnoldus Noijt en zijn broer Gerardus beloofden Johannes Buc schadeloos te 

houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Arnoldus Noijt et Gerardus eius frater promiserunt Johannem Buc indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 307v 18 do 05-08-1389. 

Arnoldus Noijt beloofde zijn broer Gerardus schadeloos te houden van de 

helft van voornoemd geld. 

 

Solvit 2 plack. 

Arnoldus Noijt promisit Gerardum eius fratrem a medietate dicte pecunie 

indempnem. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 B 14 f. 308. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 05-08-1389. 

 in die Sixti: vrijdag 06-08-1389. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 07-08-1389. 

 Dominica post Petri ad vincula: zondag 08-08-1389. 

 mensis augusti die VIII: zondag 08-08-1389. 

 

BP 1178 f 308r 01 do 05-08-1389. 

Johannes die Bije en zijn broer Willelmus, kvw Johannes die Louwer, 

verklaarden geen recht te hebben in 12 morgen, die waren van wijlen 

Arnoldus van Kessel, ter plaatse gnd die Hoeven, welke 12 morgen Arnoldus 

van Vladeracken zv Gerardus van Vladeracken verworven had van Arnoldus zvw 

voornoemde Johannes Louwer. 

 

Johannes die Bije et Willelmus eius frater liberi quondam Johannis die 

Louwer palam recognoverunt se nullum jus (dg: h) habere in duodecim 

iugeribus terre que fuerant quondam (dg: Johannis die) Arnoldi de Kessel 

sitis in loco dicto die (dg: He) Hoeven et que XII iugera terre (dg: 

dictus) Arnoldus de Vladeracken filius Gerardi de Vladeracken erga 

Arnoldum filium dicti quondam Johannis Louwer acquisivit ut dicebant. 

Testes Willelmus et Dordrecht datum quinta post Petri ad vincula. 
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BP 1178 f 308r 02 do 05-08-1389. 

Johannes van Zanbeke, Ghibo zvw Ghibo gnd Deenkens soen en Arnoldus Noijt 

beloofden aan Heijlwigis wv Gerardus Nollen 6 Hollandse dobbel of de 

waarde, 16 gulden of de waarde en 13 Vlaamse plakken, met Maria-Geboorte 

aanstaande (wo 08-09-1389) te betalen. 

 

Johannes de Zanbeke Ghibo filius quondam Ghibonis dicti Deenkens soen 

#et# Arnoldus Noijt promiserunt (dg: Henrico) Heijlwigi relicte quondam 

Gerardi (dg: Nolle) Nollen sex Hollant dobbel seu valorem et XVI gulden 

seu valorem et XIII Vleemsche placken ad nativitatis Marie proxime 

futurum persolvendos. Testes Willelmus et Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 308r 03 do 05-08-1389. 

Johannes van Zanbeke beloofde voornoemde Arnoldus Noijt van 12 gulden en 3 

plakken van voornoemde som schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes de Zanbeke promisit dictum Arnoldum Noijt #de# XII gulden et III 

placken de dicta pecunie summa. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 308r 04 do 05-08-1389. 

(dg: Margareta dochter). 

 

(dg: Margareta filia). 

 

BP 1178 f 308r 05 do 05-08-1389. 

Aleijdis dvw Arnoldus gnd Noide gnd Her Joests Neve droeg over aan Jacobus 

Scutter een lijfrente van 7 pond, die voornoemde Jacobus Scutter moet 

betalen aan voornoemde Aleijdis op haar leven, met de achterstallige 

termijnen. 

 

Aleijdis filia quondam Arnoldi dicti Noide dicti Her Joests Neve (dg: p 

here pact) vitalem pensionem septem librarum quam (dg: dict) Jacobus 

Scutter dicte Aleijdi ad vitam eiusdem Aleijdis solvere tenetur annuatim 

ut dicebat atque omnia arrestadia dicte Aleijdi de dicta pensione 

restantia a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem ut dicebat 

supportavit dicto Jacobo Scutter promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere clamans dictum Jacobum a premissis quitum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 308r 06 do 05-08-1389. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Noijten soen verhuurde aan Ghibo gnd Denkens soen 

(1) 2 morgen 1 hont, in Lith, ter plaatse gnd in het Abs Hoeve, boven 

tussen een sloot aldaar enerzijds en voornoemde Johannes anderzijds, (2) 1 

morgen land, in Lith, ter plaatse gnd in Klein Beemden, tussen Gerardus zvw 

voornoemde Arnoldus Noijten enerzijds en kvw Johannes Swalmen soen 

anderzijds, voor een periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus 

stoel (ma 22-02-1389), per jaar voor 6 Hollandse dobbel of de waarde met 

Kerstmis te betalen. Huurder beloofde de dijken te onderhouden en de 

grondcijnzen te betalen. 

 

Solvit Ghisbertus II Vleemssche placken. 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti Noijten soen (dg: tria) #duo# 

iugera (dg: terre) et unum hont ad se spectantia sita in parochia de Lijt 

in loco dicto int Abs Hoeve inter superius fossatum ibidem ex uno et 

inter hereditatem (dg: J) dicti Johannis ex alio item unum iuger terre 

situm in dicta parochia in loco dicto in Cleijn Beemden inter hereditatem 

Gerardi filii dicti quondam Arnoldi Noijten ex uno et inter hereditatem 

(dg: Johannis filii) liberorum quondam Johannis Swalmen soen ex alio in 

ea quantitate qua ibidem sita sunt locavit Ghiboni (dg: de) dicto Denkens 

soen ab eodem ad spacium trium annorum a festo Petri ad cathedram proxime 
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preterito sine medio sequentium possidenda anno quolibet dictorum trium 

annorum pro sex Hollant dobbel seu valorem dandis sibi ab alio anno 

quolibet dictorum trium annorum nativitatis Domini promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit super 

omnia et quod aggeres ad premissa spectantes in bona disposicione et 

census dominorum fundi solvet dictis 3 annis durantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 308r 07 vr 06-08-1389. 

Johannes gnd van den Wanvel alias van Est verkocht aan Nijcholaus 

Reijmbrants een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met 

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

Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van wijlen Petrus met der Zoch 

enerzijds en erfgoed van Bruijstinus van Buttel anderzijds, reeds belast 

met een b-erfcijns van 30 schelling voormoemd geld. 

 

Johannes dictus van den Wanvel alias de Est hereditarie vendidit 

Nijcholao Reijmbrants hereditarium censum III librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area sitis in 

Busco ultra pontem bladi inter hereditatem quondam Petri met der Zoch ex 

uno et inter hereditatem Bruijstini de Buttel ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu (dg: XXX) #XXX# solidorum dicte monete inde prius 

solvendo. Testes W et Rover datum in die Sixti. 

 

BP 1178 f 308r 08 vr 06-08-1389. 

Godefridus Marsscalc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Marsscalc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 308r 09 ±vr 06-08-1389. 

(dg: Tielmannus zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini) 1/5 deel. 

 

(dg: Tielmannus filius Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini) unam 

quintam partem ad se spectantem. 

 

BP 1178 f 308r 10 za 07-08-1389. 

Marcelius gnd Vervijns verkocht aan Reijnerus van Mechelen (1) een erfgoed 

van wijlen Petrus gnd die Smit van Beke, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd 

die Veldbraak, (2) een deel van een beemd van voornoemde wijlen Petrus, 

naast de plaats gnd dat Brant van den Kerkhove en naast de plaats gnd die 

Gedonk, behorend aan Willelmus gnd Claus, welk erfgoed en deel voornoemde 

Marcelius verworven had van Elizabeth dv Willelmus gnd Haex van Spulle. 

 

Marcelius (dg: de V) dictus Vervijns hereditatem quondam Petri dicti die 

Smit de Beke sitam in parochia de Hildwarenbeke ad locum dictum die 

Veltbrake et partem prati dicti quondam Petri siti (dg: in palude) iuxta 

locum dictum dat Brant van den Kerchove et iuxta locum dictum die Ghedonc 

spectantis ad Willelmum dictum Claus (dg: quas) #quas# hereditatem et 

partem prati (dg: dictus) dictus Marcelius erga Elizabeth filiam Willelmi 

dicti Haex (dg: dicti) de Spulle acquisiverat ut dicebat vendidit 

Reijnero de Mechelen supportavit (dg: .) promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes W et Dordrecht datum sabbato 

post Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 308r 11 za 07-08-1389. 

Willelmus van Langhelaer ev jkvr Aleijdis dvw hr Arnoldus Rover ridder: de 

hofstad van een molen {niet afgewerkt contract}. 
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Willelmus de Langhelaer maritus et tutor legitimus domicelle Aleijdis sue 

uxoris filie quondam domini Arnoldi Rover militis domistadium molendini. 

 

BP 1178 f 308r 12 za 07-08-1389. 

Thomas van Hijntham droeg over aan Wiskinus zvw Theodericus Nellen snijder 

120 Hollandse gulden, aan hem beloofd6 door Henricus gnd Ghecke, Johannes 

gnd Reijmbouts, Engbertus gnd des Hanen, Petrus gnd Witbol en Henricus gnd 

Hagen. 

 

Thomas de Hijntham centum et viginti florenos aureos dictos gulden monete 

Hollandie promissos sibi ab Henrico dicto Ghecke Johanne dicto Reijmbouts 

Engberto dicto des Hanen Petro dicto Witbol et Henrico dicto Hagen prout 

in litteris supportavit Wiskino filio quondam Theoderici Nellen sartori 

cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 308r 13 zo 08-08-1389. 

Gerardus Balijart verkocht aan Goeswinus Moedel zvw Bernardus van Loen een 

huis en geheel de hofstad, in Lith, tussen Willelmus Balijart enerzijds en 

Henricus Robben soen anderzijds, strekkend vanaf de gemeint achterwaarts 

tot aan de plaats gnd de Einge, belast met een cijns aan het kapittel van 

Luik. Voornoemde Gerardus en Godefridus Balijart bv voornoemde Gerardus 

beloofden dat Johannes zv voornoemde Gerardus, zodra hij meerderjarig is, 

afstand zal doen. 

 

Gerardus Balijart (dg: do) domum #et integrum# domistadium (dg: et ortum) 

sitas in parochia de Lijt inter hereditatem Willelmi Balijart ex uno et 

inter (dg: Henrici) Henrici Robben soen ex alio tendentes a communitate 

ibidem retrorsum usque ad (dg: here) locum dictum den (dg: Eng) Eijnghe 

#in ea quantitate qua ibidem sita sunt et ad dictum Gerardum dinoscuntur 

pertinere# ut dicebat vendidit Goeswino Moedel filio quondam Bernardi de 

L[o]en promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

censu (dg: domini) capitulo Leodiensi exinde solvendo #(dg: ten) Testes 

Heijme et Emondus datum {onder aan contract, met haal met dit contract 

verbonden:} dominica post Petri ad vincula {in margine: X}#. 

 

BP 1178 f 308r 14 zo 08-08-1389. 

Quo facto #dictus Gerardus et# Godefridus Balijart frater dicti Gerardi 

promiserunt super omnia quod ipsi Johannem filium dicti Gerardi super 

dictis domo domistadio (dg: et orto ad) quamcito ad annos pubertatis (dg: 

fac) pervenerit facient renunciare ad opus dicti emptoris. Testes Heijme 

et Emont datum (dg: sab) dominica post Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 308r 15 zo 08-08-1389. 

Gerardus beloofde zijn broer Godefridus schadeloos te houden. De brief 

overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Gerardus promisit Godefridum suum fratrem indempnem servare. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Gerardo. 

 

BP 1178 f 308r 16 zo 08-08-1389. 

Voorwaarde is dat voornoemde Goeswinus Moedel en zijn vrouw Mechtildis, of 

de langstlevende, voornoemd huis en hofstad voor de duur van hun leven 

zullen bezitten. Na overlijden van hen beiden gaan het huis en de hofstad 

naar hun kinderen. 

 

X. 

tali condicione annexa quod dictus Goeswinus Moedel et Mechtildis eius 

uxor ?vel eorum alter diutius vivens in humanis dictas domum et 

                         
6 Zie ← BP 1178 f 100r 09 di 27-04-1389 of BP 1178 f 100r 10 di 27-04-1389, 

belofte op 25-07-1389 resp. 25-12-1389 120 Holland gulden te betalen. 
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domistadium quoad vixerit integraliter possidebit post decessum ipsorum 

amborum ad liberos ipsorum ab ipsis Goeswino Moedel et Mechtilde pariter 

genitos et generandos hereditarie advolvendas et succedendas. 

 

BP 1178 f 308r 17 zo 08-08-1389. 

Willelmus van Kriekenbeke verkocht aan Heijmericus Groij een n-erfcijns van 

10 oude schilden evenveel als de stad Den Bosch zal nemen en ontvangen etc, 

een helft te betalen met Lichtmis en de andere helft met Sint-Jacobus, 

gaande uit goederen gnd te Laar, in Aarle, reeds belast met een b-erfcijns 

van 7 oude schilden. 

 

Willelmus de Kriekenbeke hereditarie vendidit Heijmerico Groij 

hereditarium censum X aude scilce scilicet tantum quantum oppidum de 

Busco capiet et recipiet etc solvendum hereditarie mediatim 

purificationis et mediatim Jacobi ex bonis dictus [t]e Laer (dg: q) dicti 

venditoris sitis in parochia de Arle et ex attinentiis eorundem bonorum 

#quocumque sitis# promisit super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu septem aude scilde exinde 

prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 308r 18 zo 08-08-1389. 

Johannes van Gheldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Gheldorp prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 308r 19 zo 08-08-1389. 

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

schepenen, hr Gerardus Groij, Arnoldus van Beke, zijn broer Wellinus, 

Godefridus Sceijvel en Jordanus Millinc. 

 

A. 

Et (dg: super) fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis domino 

Gerardo Groij Arnoldo de Beke Wellino eius fratre Godefrido Sceijvel 

Jordano Millinc datum mensis augusti die VIII hora none acta in camera et 

fiet pro commissione. 

 

1178 mf9 C 01 f. 308v. 

 Dominica post Petri ad vincula: zondag 08-08-1389. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 07-08-1389. 

 anno LXXX nono mensis augusti die octava: zondag 08-08-1389. 

 Quinta post Egidii: donderdag 02-09-1389. 

 in vigilia Laurencii: maandag 09-08-1389. 

 

BP 1178 f 308v 01 zo 08-08-1389. 

Johannes gnd van Hijnen droeg over aan Ludingus Pijnappel alle goederen, 

die aan Margareta wv Petrus van Hijnen gekomen waren na overlijden van 

Elizabeth sv voornoemde Margareta, aan voornoemde Johannes overgedragen 

door zijn voornoemde moeder Margareta. 

 

Johannes dictus de Hijnen omnia et singula bona que Margarete relicte 

quondam Petri de Hijnen de morte quondam Elizabeth sororis eiusdem 

Margarete successione sunt (dg: adev) advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita supportata dicto Johanni a dicta Margareta eius 

matre prout in litteris supportavit (dg: s) Ludingo Pijnappel cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Heijme et W datum dominica post Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 308v 02 zo 08-08-1389. 

Johannes van Hijnen droeg over aan Ludingus Pijnappel al het geld, dat aan 

hem behoort en zal komen, wegens zijn gevangenschap toen hij in Gelre door 

de Geldersen was gevangen genomen, tijdens de oorlog tussen de hertogin van 
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Brabant en de hertog van Gelre, wegens de goederen die van hen geroofd 

werden en wegens zijn losgeld en hij machtigde hem alles te doen wat nodig 

of wenselijk is. 

 

Johannes de Hijnen totam pecuniam sibi competentem et proveniendam 

occacione sue captivitatis quando (dg: pridem) pridem captus fuerat in 

Ghelria (dg: in gwerra d) a Ghelrensis in gweria (dg: h) que fuerat inter 

dominam ducissam Brabantie et (dg: ..) ducem Ghelrensem #occacione 

bonorum et rerum sibi ibidem spoliatorum# et occacione exactionis dicto 

Johanni exinde facte ut dicebat supportavit Ludingo Pijnappel promittens 

etc dare ei potestatem dictam pecuniam petendi et quecumque ....... cirva 

premissa persolvendi ...scendi et omnia faciendi que circa premissa 
?necessa fuerint et opportuna. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 308v 03 zo 08-08-1389. 

Johannes van Hijnen en Ludingus Pijnappel beloofden aan Johannes van Weert 

28 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te 

betalen. 

 

Johannes de (dg: He Hije Heijnen) Hijnen et Ludingus Pijnappel 

promiserunt Johanni de Weert XXVIII Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 308v 04 za 07-08-1389. 

Hubertus van Ghemert Swenelden soen en zijn zoon Ludovicus beloofden aan 

Petrus van Gheffen wever 154 Hollandse dobbel, 3 Hollandse gulden voor 2 

Hollandse dobbel gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1389) te betalen. 

 

Hubertus de Ghemert Swenelden soen et Ludovicus eius filius promiserunt 

Petro de Gheffen textori centum et LIIII Hollants dobbel scilicet III 

Hollant gulden pro II (dg: dobbel) Hollants dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes W et Aggere datum 

sabbato post Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 308v 05 zo 08-08-1389. 

Willelmus van Langhelaer verkocht aan Theodericus zv Johannes van Herlaer 

timmerman een b-erfcijns7,8 van 8 pond geld, die Johannes Bierman aan 

voornoemde Willelmus beloofd had, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit 1/6 deel van een erfgoed van wijlen 

hr Arnoldus Rover ridder, in Den Bosch, bij de Markt, achter erfgoed van 

Amelius gnd Specier, tussen erfgoed van voornoemde Amelius enerzijds en de 

oude stadsmuur anderzijds, welk erfgoed achterwaarts strekt tot aan erfgoed 

van voornoemde Amelius en aan de voorzijde tot aan een weg aldaar, 

afgescheiden van erfgoederen van wijlen voornoemde hr Arnoldus Rovers. 

Voornoemd zesde deel ligt tussen twee andere zesde gedeelten in dit erfgoed 

die aan voornoemde Johannes Bierman behoren. 

 

Willelmus de Langhelaer hereditarium censum octo librarum monete quem 

Johannes Bierman promisit se daturum et soluturum dicto Willelmo 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex una sexta parte 

cuiusdam hereditatis domini quondam Arnoldi Rover militis site in 

Buscoducis apud forum retro hereditatem Amelii dicti Specier inter 

hereditatem eiusdem Marcelii! ex uno et inter antiquum murum oppidi de 

                         
7 Zie → BP 1181 p 274v 04 do 30-01-1399, overdracht van de erfcijns aan Willelmus Donc. 
8 Zie → BP 1180 p 528v 03 vr 14-01-1396, Willelmus van Langelaer machtigde Johannes Gerijts 
soen kousenmaker kennelijk een andere b-erfcijns te manen van 8 pond geld, die Johannes 

Bierman beloofd had aan voornoemde Willelmus, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met {niet genoteerd}, gaande uit 1/6 deel van een erfgoed van wijlen hr Arnoldus Rover 

ridder, in Den Bosch, nabij de Markt, achter erfgoed van Amelius Specier, tussen erfgoed van 

voornoemde Amelius enerzijds en de oude stadsmuur anderzijds, te weten uit het 1/6 deel dat 

naast erfgoed van Ghibo Keijot ligt, in de richting van de Markt. 
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Busco ex alio et que hereditas tendit retro ad hereditatem dicti Amelii 

et ante ad quandam (dg: d) viam ibidem tendentem sumptam de hereditatibus 

quondam domini Arnoldi Rovers predicti scilicet dividendo dictam 

hereditatem in sex partes equales ex una earum sex partium que sita est 

inter alias duas sextas partes spectantes ad dictum Johannem Bierman (dg: 

ex uno) in primodicta hereditate prout in litteris (dg: sup) vendidit 

Theoderico filio (dg: quondam) Johannis de Herlaer carpentarii 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

(dg: ex parte sui) deponere et sufficientem facere. Testes (dg: datum 

supra) Heijme et W datum dominica post Petri ad vincula. 

 

BP 1178 f 308v 06 zo 08-08-1389. 

Petrus van den Bergelen van Dijnter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus van den Bergelen de Dijnter prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 308v 07 zo 08-08-1389. 

En hij kan de cijns van 8 pond terugkopen met 80 Hollandse gulden of de 

waarde en met de cijns van het jaar van wederkoop, gedurende 2 jaar, 

ingaande Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389). Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van schepenen, hr Heijmericus van Boect priester, Arnoldus 

Groet Art, Meus van Bergen snijder. 

 

A. 

Et poterit redimere dictum censum octo librarum cum LXXX Hollant gulden 

seu valorem et cum censu anni redempcionis ad spacium duorum annorum post 

festum nativitatis Domini proxime futurum sine medio sequentium 

promittens (dg: cum) ut in forma. Acta in camera presentibus scabinis 

domino Heijmerico de Boect presbitro Arnoldo Groet Art Meus van (dg: de) 

Bergen sartore testibus datum anno LXXX nono mensis augusti die octava 

(dg: die) hora (dg: non) vesperarum. 

 

BP 1178 f 308v 08 zo 08-08-1389. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.29, zo 08-08-1389; monete in tempore 

solutionis huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Willelmus van Langhelaer verkocht aan Theodericus zv Johannes van Herlaer 

timmerman een b-erfcijns van 12 pond 10 schelling geld, die Johannes die 

Gorter de jongere aan voornoemde Willelmus beloofd had, een helft te 

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

helft van een stenen huis met ondergrond, gnd die Oude Koeken, van wijlen 

hr Arnoldus Rover ridder, in Den Bosch, bij de Markt, achter erfgoed van 

wijlen Johannes van Gorpe, tussen erfgoed van Arnoldus Groet Art enerzijds 

en de voorste aula van wijlen voornoemde hr Arnoldus Rover ridder 

anderzijds, te weten uit de helft aan de zijde van de Markt, (2) de helft 

van een stenen gebouw gnd gevel, staande tussen voornoemd stenen huis die 

Oude Koeken en voornoemde voorste aula. 

 

Willelmus de Langhelaer hereditarium censum duodecim librarum et X 

solidorum monete quem Johannes die Gorter junior promisit se daturum et 

soluturum dicto Willelmo hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex una medietate domus lapidee (dg: .) cum suo fundo dicte die Koeken 

quondam domini Arnoldi Rover militis site in Busco (dg: ad) ad (dg: f) 

apud forum retro hereditatem quondam Johannis de Gorpe inter hereditatem 

Arnoldi Groet Art ex uno et inter anteriorem aulam domini quondam Arnoldi 

Rover militis predicti ex alio scilicet ex illa medietate dicte domus 

lapidee cum suo fundo dicte Aude Koeken vocate que sita est versus forum 

predictum atque ex medietate edificii lapidei dicti ghevel consistentis 

inter dictam domum lapideam (dg: ...) die Aude Koeken vocatam et inter 

dictam anteriorem aulam scilicet ex illa medietate dicti edificii lapidei 

ghevel vocati que est versus dictam domum lapideam die Aude Koeken 

vocatam prout in litteris (dg: s) vendidit Theoderico filio Johannis de 
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Herlaer carpentarii supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 308v 09 zo 08-08-1389. 

Petrus van den Bergelen van Dijnter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus van den Bergelen de Dijnter prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 308v 10 do 02-09-1389. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.29v, 02-09-1389; monete pro tempore 

solutionis huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Voornoemde Theodericus zv Johannes van Herlaer timmerman droeg voornoemde 

cijns over aan Johannes van den Kloot. 

 

Dictus (dg: W) Theodericus dictum censum supportavit Johanni de Globo 

(dg: pro) cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes W et Dordrecht datum quinta post (dg: ..) 

Egidii. 

 

BP 1178 f 308v 11 ±zo 08-08-1389. 

Willelmus van Langelaer verkocht aan Arnoldus Groet Art een n-erfcijns van 

4 pond geld uit een b-erfcijns9,10 van 24 pond geld, welke cijns van 24 pond 

voornoemd geld voornoemde Arnoldus Groet Art aan voornoemde Willelmus 

beloofd had, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit (1) het stenen achterhuis met ondergrond van wijlen hr 

Arnoldus Rover ridder, in Den Bosch, bij de Markt, achter erfgoed van 

wijlen Johannes van Gorpe, tussen het stenen huis gnd die Oude Koeken 

enerzijds en de oude stadsmuur anderzijds, (2) de helft van voornoemde oude 

stadsmuur, (3) de helft van een stenen gebouw gnd gevel, staande tussen 

voornoemd stenen achterhuis en gnd stenen huis gnd die Oude Koeken. 

 

Willelmus de Langelaer hereditarium censum quatuor librarum monete de 

hereditario censu viginti quatuor librarum monete quem censum viginti 

quatuor librarum dicte monete Arnoldus Groet Art promisit se daturum et 

soluturum dicto Willelmo hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex posteriori domo lapidea cum suo fundo quondam domini Arnoldi Rover 

militis sita in Buscoducis apud forum retro hereditatem quondam Johannis 

de Gorpe inter (dg: ..) domum lapideam dictam die Aude Koeken ex uno et 

inter (dg: h) antiquum murum oppidi de Busco ex alio atque ex medietate 

dicti antiqui muri scilicet ex illa medietate eiusdem antiqui muri que 

sita est versus (dg: v) promidictam posteriorem domum lapideam et ex 

medietate edificii lapidei dicti ghevel consistentis inter dictam (dg: 

do) posteriorem domum lapideam et inter (dg: hereditatem) dictam domum 

lapideam die Aude Koeken vocatam scilicet ex illa medietate dicti 

edificii lapidei ghevel vocati que sita est versus primodictam (dg: pr) 

posteriorem domum lapideam prout in litteris quas vidimus vendidit dicto 

Arnoldo Groet Art promittens warandiam et obligationem in dicto censu 

quatuor librarum existentem deponere. Testes (dg: datum supra) testes W 

et Aggere datum sabbato post Petri ad vincula11. 

 

BP 1178 f 308v 12 ±zo 08-08-1389. 

Henricus van Eele beloofde aan Arnoldus van Scijnle, tbv hr Henricus van 

                         
9 Zie ← BP 1177 f 251r 02 wo 29-08-1386, Willelmus van Langhelaer verkocht aan Arnoldus Groet 
Art de helft van de b-erfcijns van 24 pond geld. 
10 Zie → BP 1178 f 139v 05 ma 31-01-1390, overdracht van geheel de cijns van 24 pond. 
11 De datum is later genoteerd, kennelijk toen het contract van 02-09-1389 

voor dit contract was ingevoegd, en de tekst “testes datum supra” niet meer 

opging. Waarschijnlijk had echter genoteerd moeten worden: “dominica post 

Petri ad vincula”. 
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Lecka schout in Den Bosch, 20 franken met Allerheiligen (ma 01-11-1389) en 

20 franken met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Henricus de Eele promisit Arnoldo de Scijnle ad opus domini Henrici de 

Lecka sculteti in Busco XX francken (dg: so) ad omnium sanctorum et XX 

francken ad purificationis proxime futurum (dg: prox). Testes W et 

Emondus datum supra. 

 

BP 1178 f 308v 13 ma 09-08-1389. 

Johannes van Zelant zv Johannes van Zelant droeg over aan zijn schoonvader 

Gerardus Scoenweder een hofstad in Geffen, ter plaatse gnd aan de Heuvel, 

tussen Walterus van Oekel enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke 

hofstad voornoemde Gerardus had geschonken aan zijn voornoemde schoonzoon 

Johannes en diens vrouw Enghela dv voornoemde Gerardus. 

 

Johannes de Zelant filius (dg: quondam) Johannis de Zelant domistadium 

situm in parochia de Gheffen ad locum dictum (dg: op) aen den Hoevel 

inter hereditatem Walteri de Oekel ex uno et inter communem plateam ex 

alio ut dicebat quod domistadium (dg: primodictus JohannesJ de) Gerardus 

Scoenweder dederat primodicto Johanni #suo genero# cum Enghela eius uxore 

filia dicti Gerardi nomine dotis ut dicebat supportavit dicto Gerardo suo 

socero promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes W et Aggere datum in vigilia Laurencii. 

 

BP 1178 f 308v 14 ma 09-08-1389. 

Voornoemde Gerardus Scoenweder beloofde aan zijn voornoemde schoonzoon 

Johannes van Zelant een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, op het 

leven van eerstgenoemde Johannes van Zelant, met Lichtmis in Geffen te 

leveren, gaande uit voornoemde hofstad. 

 

Solvit III Hollant placken. 

Dictus Gerardus promisit se daturum et soluturum #primo#dicto Johanni de 

Zelant suo genero vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 

Busco anno quolibet ad vitam #primo#dicti Johannis de Zelant et non ultra 

purificationis et primo termino ultra annum #et in Geffen tradendam# ex 

dicto domistadio promittens super omnia sufficiens facere et cum mortuus 

fuerit etc. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 C 02 f. 309. 

 in vigilia Laurencii: maandag 09-08-1389. 

 Quinta post Laurencii: donderdag 12-08-1389. 

 Sexta post assumptionem Marie: vrijdag 20-08-1389. 

 

BP 1178 f 309r 01 ma 09-08-1389. 

Arnoldus Rover van der Lake verkocht aan Johannes van Boert alias gnd 

Goetgeselle een b-erfcijns van 30 schelling geld en 4 hoenderen, die 

Johannes van den Kerchove met Sint-Remigius in Moergestel moet leveren aan 

voornoemde Arnoldus Rover, gaande uit een akker gnd des Schilders Akker, in 

Moergestel. 

 

Arnoldus Rover (dg: de) van der Lake hereditarium censum XXX solidorum 

monete (dg: quem) et quatuor pullos quos Johannes #(dg: quondam)# van den 

Kerchove dicto Arnoldo Rover solvere consuevit et tenebatur hereditarie 

Remigii #et in [Gh]estel [su]bscripta (dg: pers) tradendos#  ex quodam 

agro dicto des Scilders Acker sito in parochia de Ghestel prope 

Oesterwijc ut dicebat vendidit (dg: domino Arnoldo de Baest presbitro) 

#Johanni de Boert alias dicto Goetgeselle# promittens warandiam et 

obligationem in dicto censu existentem deponere. Testes Heijme et W datum 

in vigilia Laurencii. 
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BP 1178 f 309r 02 ma 09-08-1389. 

Voornoemde Arnoldus Rover verkocht aan Johannes van Boert alias gnd 

Goetgeselle 18 schelling b-erfcijns van kleine zwarte tournosen12, die 

voornoemde Arnoldus Rover met Sint-Remigius beurt, gaande uit erfgoederen 

in Moergestel, te betalen op de hoeve die aan voornoemde Arnoldus Rover 

behoorde, gelegen in Moergestel, waaruit Willelmus Vosken zv Henricus van 

den Bruggen 24 kleine zwarte tournosen, Willelmus die Potter 19½ kleine 

zwarte tournosen, goederen behorend aan het gasthuis in Den Bosch 30 kleine 

zwarte tournosen, Amelius Nouden 3 kleine zwarte tournosen, Elizabeth van 

der Amelvoert 17 kleine zwarte tournosen, kv Mijskinus van der Bijest 24 

kleine zwarte tournosen, Henricus van Heze 12 kleine zwarte tournosen, 

Truda sv voornoemde Henricus van Heze 6 kleine zwarte tournosen, Walterus 

Betten soen van Westerwijc 8 kleine zwarte tournosen, Theodericus van der 

Elst 8 kleine zwarte tournosen, Petrus Scellekens 3 kleine zwarte 

tournosen, Theodericus van den Langen Cruijs 7 kleine zwarte tournosen, 

Johannes Huben 12 kleine zwarte tournosen, kv Truda van Zonne 30 kleine 

zwarte tournosen, en andere lieden aldaar 12½ kleine zwarte tournosen 

moeten betalen, uit hun erfgoederen. Met achterstallige termijnen. 

 

Dictus Arnoldus Rover (dg: hereditarium cen) XVIII solidos hereditarii 

census parvorum (dg: ..) nigrorum Turonensium denariorum quos dictus 

Arnoldus Rover solvendos #habet hereditarie Remigii# ex heredtatibus 

sitis in Ghestel prope Oesterwijc et qui census de jure solvendi sunt 

supra mansum qui ad dictum Arnoldum Rover spectare consuevit situm in 

dicta parochia de Ghestel predicta et de quibus Willelmus Vosken filius 

(dg: Joh) Henrici van den Bruggen XXIIII Turonenses parvos nigros 

denarios item Willelmus die Potter XIX et dimidium nigros parvos 

Turonenses denarios item bona spectantia ad hospitale in Busco sita 

ibidem XXX Turonenses nigros parvos denarios item Amelius (dg: Nouden) 

Nouden tres nigros Turonenses parvos denarios item Elizabeth van der 

Amelvoert XVII nigros Turonenses parvos denarios item liberi Mijskini van 

der Bijest XXIIII nigros Turonenses parvos denarios item Henricus de Heze 

XII denarios nigros Turonenses parvos item Truda soror eiusdem Henrici de 

Heze sex Turonenses nigros parvos denarios item Walterus Betten soen de 

Westerwijc octo nigros Turonenses parvos item Theodericus van der Elst 

octo nigros Turonenses parvos denarios item (dg: Th) Petrus (dg: Scl) 

Scellekens tres nigros parvos denarios item Theodericus van den Langen 

Cruijs septem nigros parvos denarios item Johannes Huben XII nigros 

Turonenses parvos item liberi Trude de Zonne XXX Turonenses parvos nigros 

denarios et quidam alii homines ibidem XII (dg: et d) et dimidium nigros 

parvos Turonenses denarios solvere tenentur ex suis hereditatibus ibidem 

sitis vendidit Johanni de Boert alias dicto Goet#geselle# simul cum 

arrestadiis sibi de premissis deficientibus usque in diem presentem 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 309r 03 do 12-08-1389. 

Margareta wv Gerardus van Roesel smid droeg over aan haar zoon Arnoldus en 

aan de broers Laurencius en Gerardus, kv Albertus Kersmaker en diens vrouw 

Reijnswijndis dv voornoemde Margareta en wijlen Gerardus van Roesel, haar 

vruchtgebruik in een huis en erf van voornoemde wijlen Gerardus, in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Hermannus Mesmaker enerzijds 

en de gemene weg die loopt van de Vughterstraat naar de Vismarkt 

anderzijds. 

 

Margareta (dg: de) relicta quondam Gerardi de Roesel #fabri# cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in domo et area dicti quondam Gerardi 

sita in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Hermanni Mesmaker ex 

                         
12 18 schelling van kleine zwarte tournosen is blijkbaar gelijk aan 24 +19½ 

+30 +3 +17 +24 +12 +6 +8 +8 +3 +7 +12 +30 +12½ = 216 zwarte tournosen: 1 

schelling wordt voor 216:18=12 kleine zwarte tournosen gerekend. 
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uno (dg: inter) et inter communem plateam tendentam a vico #Vuchtensi# 

usque (dg: vi) forum piscium ex alio ut dicebat supportavit Arnoldo suo 

filio et Laurencio et Gerardo fratribus liberis Alberti Kersmaker ab 

eodem Alberto et Reijnswijnde (dg: quondam s) eius uxore filia dictorum 

Margarete et quondam Gerardi de Roesel pariter genitis promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui #in usufructu# 

deponere. Testes W et Dordrecht datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1178 f 309r 04 do 12-08-1389. 

(dg: Voornoemde Margareta). 

 

(dg: dicta Margareta). 

 

BP 1178 f 309r 05 vr 20-08-1389. 

Voornoemde Arnoldus zv Margareta wv Gerardus van Roesel smid en de broers 

Laurencius en Gerardus, kv Albertus Kersmaker en diens vrouw Reijnswijndis 

dv voornoemde Margareta en wijlen Gerardus van Roesel, verkochten aan 

Henricus zvw Paulus Kersmaker een huis en erf, dat voornoemde Gerardus van 

Roesel smid gekocht had van Henricus zvw Goessuinus Wanboijs, belast met 

een b-erfcijns van 3 pond geld. 

 

Dicti Arnoldus Laurencius et Gerardus domum et aream #quam dictus 

Gerardus de Roesel faber erga Henricum filium quondam Goessuini Wanboijs 

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

dicebant vendiderunt Henrico filio quondam Pauli Kersmaker 

#supportaverunt cum litteris et jure et aliis# promittentes (dg: sup[er 

habita et habenda warandiam) #ratam servare# et obligationem deponere 

excepto hereditario censu trium librarum monete exinde solvendo. Testes W 

et Dordrect datum sexta post assumptionem Marie. 

 

BP 1178 f 309r 06 vr 20-08-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan Willelmus zvw Arnoldus Tielkini, Johannes van 

Neijsel en Theodericus Berwout 170 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

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

 

Dictus emptor promisit Willelmo filio quondam Arnoldi Tielkini Johanni de 

Neijsel (dg: Willelmo Coptiten) Theoderico Berwout centum et LXX Hollant 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 309r 07 do 12-08-1389. 

Voornoemde Margareta wv Gerardus van Roesel smid droeg over aan haar 

voornoemde zoon Arnoldus en aan de voornoemde broers Laurencius en 

Gerardus, kv Albertus Kersmaker en diens vrouw Reijnswijndis dv voornoemde 

Margareta en wijlen Gerardus van Roesel, haar vruchtgebruik in (1) 3 morgen 

land, minus 75 roeden maat van Empel, in de dingbank van Empel, in een kamp 

gnd die Riedewerdin, waaruit jaarlijks 40 schelling betaald moeten worden 

en waarbij 4 roeden dijk horen, aan weerszijden van erfgoed van de jkr van 

Meerwijk, welke 3 morgen minus 75 roeden gelegen zijn naast erfgoed van 

Gerardus Ossen in het westen en erfgoed van Willelmus van Bakel in het 

oosten, (2) 4 hont 30 roeden, maat van Empel, in Empel, ter plaatse gnd die 

Riedewerdin, tussen Gerardus Ossen enerzijds en kinderen gnd des Raets 

kijnderen anderzijds, waaruit 27 penning betaald moeten worden, (3) de 

helft van 2 morgen 80 roeden, maat van Empel, gnd Roeselmans Kampke, in 

Empel, voor Engelen, ter plaatse gnd in den Hangbaken, tussen Martinus 

Monic enerzijds en Brijeno gnd Brien anderzijds, waaruit 20 schelling 

betaald moeten worden. 

 

Dicta Margareta cum tutore suum usufructum in tribus iugeribus terre 

minus LXXV virgatis #mensure de Empel# sitis in (dg: par) jurisdictione 

de Empel in quodam campo dicto die Riedewerdinne (dg: inter hereditatem 
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de quibus tribus iugeribus que tria) que tria iugera terre minus LXXV 

virgatis sita sunt (dg: inter hereditatem domini de Merewijc ex u) #ex 

quibus XL solidi annuatim solvuntur et ad que spectant quatuor virgate 

aggeris# ab utroque latere hereditatis domicelli de Merewijc et que tria 

iugera terre minus LXXV virgatis sita sunt contigue iuxta hereditatem 

Gerardi (dg: de) Ossen versus occidens et iuxta hereditatem Willelmi de 

Bakel versus oriens atque in quatuor hont et XXXta virgatis #dicte 

mensure# sitis #in dicta parochia# in loco dicto die (dg: Riew) 

Riedewerdinne inter hereditatem (dg: here) Gerardi Ossen ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum des Raets kijnderen #ex quibus XXVII 

denarii solventur# ex alio atque (dg: in quodam campo sito in dicta) in 

medietate duorum iugerum et octoginta virgatarum #dicte mensure# dictorum 

Roeselmans Kempken sitorum in dicta parochia (dg: de in loco) ante 

Enghelen in loco dicto in den (dg: Ham) #Hangebake# inter hereditatem 

Martini Monic ex uno et inter hereditatem Brijenonis (dg: de) dicti Brien 

ex alio #ex qua medietate XX solidi sunt solvendi# ut dicebat supportavit 

Arnoldo suo filio et Laurencio et Gerardo supradictis promittens #cum 

tutore# ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes W et 

Dordrecht datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1178 f 309r 08 vr 20-08-1389. 

Voornoemde Arnoldus, Laurencius en Gerardus verkochten voornoemde 

erfgoederen aan Matheus gnd Luwe vleeshouwer, de 3 morgen 75 roeden en 4 

hont 30 roeden belast met een b-erfcijns van 40 schelling 27 penning geld 

en 4 roeden dijk, en voornoemde helft belast met een b-erfcijns van 20 

schelling geld. 

 

Dicti Arnoldus Laurencius et Gerardus dictas hereditates quas nunc ad se 

spectare dicebant vendiderunt Matheo dicto Luwe carnifici promittentes 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu XL solidorum (dg: monete) et XXVII denariorum monete 

(dg: exinde solvendis) et quatuor virgatis aggeris (dg: ad premissa 

spectantibus) #ad dicta tria iugera minus LXXV virgatis et quatuor hont 

et XXXta virgatas spectantibus et solvendis# et hereditario censu XX 

solidorum monete ex dicta medietate dictorum duorum iugerum et octoginta 

virgatarum (dg: solven) Roselmanskempken vocatorum solvendis. Testes W et 

Dordrecht datum sexta post assumptionem. 

 

BP 1178 f 309r 09 vr 20-08-1389. 

Arnoldus van Vladeracken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de (dg: Wader) Vladeracken prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 309r 10 vr 20-08-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan Willelmus zv Arnoldus Tielkini, Johannes van 

Neijsel en Theodericus Berwout {niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Dictus emptor promisit Willelmo filio Arnoldi Tielkini (dg: Willelmo 

Coptiten) Johanni de Neijsel et Theoderico Berwout. 

 

BP 1178 f 309r 11 do 12-08-1389. 

Voornoemde Margareta wv Gerardus van Roesel smid droeg over aan haar 

voornoemde zoon Arnoldus en aan de voornoemde broers Laurencius en 

Gerardus, kv Albertus Kersmaker en diens vrouw Reijnswijndis dv voornoemde 

Margareta en wijlen Gerardus van Roesel, haar vruchtgebruik in een stuk 

land van 6½ hont maat van Empel, in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse 

gnd Meerveld, tussen Batha Loden enerzijds en de jkr van Meerwijk 

anderzijds. 
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Dicta (dg: Mets) Margareta cum tutore #usufructum etc in# peciam terre 

sex et dimidium hont terre #mensure de Empel# continentem sita in 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto Meervelt inter hereditatem Bathe 

Loden ex uno et inter hereditatem domicelli de Merewijc ex alio ut 

dicebat supportavit Arnoldo suo filio et Laurencio et Gerardo predictis 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui in 

usufructu existentem deponere. Testes Willelmus et Dordrecht datum quinta 

post Laurencii. 

 

BP 1178 f 309r 12 vr 20-08-1389. 

Voornoemde Arnoldus, Laurencius en Gerardus verkochten voornoemde 6½ hont 

land aan Batha Loden wv Matheus Posteel, belast met een b-erfcijns van 20 

schelling geld. 

 

Dicti Arnoldus Laurencius et Gerardus dicta sex (dg: l) et dimidium hont 

terre vendiderunt Bathe Loden relicte quondam Mathei Posteel promittentes 

super habita et habenda warandiam #tamquam de hereditate libera ab 

aggere# et obligationem deponere excepto hereditario censu XX solidorum 

monete inde solvendo. Testes W et Dordrecht datum sexta post 

assumptionem. 

 

BP 1178 f 309r 13 vr 20-08-1389. 

Voornoemde koopster beloofde {niet afgewerkt contract}. 

 

Dicta (dg: emptor) emptrix promisit. 

 

BP 1178 f 309r 14 do 12-08-1389. 

Voornoemde Margareta wv Gerardus van Roesel smid droeg over aan haar 

voornoemde zoon Arnoldus en aan de voornoemde broers Laurencius en 

Gerardus, kv Albertus Kersmaker en diens vrouw Reijnswijndis dv voornoemde 

Margareta en wijlen Gerardus van Roesel, haar vruchtgebruik in een stuk 

land van 3 morgen minus 30 roeden maat van Empel, gnd Roeselmans Laren, in 

de dingbank van Meerwijk, tussen erfgoed gnd die Put enerzijds en erfgoed 

gnd de Kromme Morgen anderzijds. 

 

Dicta Margareta cum tutore (dg: p) #usufructum etc in# pecia terre tria 

iugera minus XXX virgatis continente #mensure de Empel# dictam Roeselmans 

Laren sitam #in# jurisdictione de (dg: Me) #Merewijc# inter hereditatem 

dictam die Put ex uno et inter hereditatem dictam den Crummen Marghen ex 

alio ut dicebat supportavit dictis Arnoldo suo filio et Laurencio et 

Gerardo promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

in usufructu existentem deponere. Testes Willelmus et Dordrecht datum 

quinta post Laurencii. 

 

BP 1178 f 309r 15 vr 20-08-1389. 

Voornoemde Arnoldus, Laurencius en Gerardus verkochten voornoemd stuk land 

aan Severinus zv Laurencius Kersmaker, belast met 3 schreden dijk en een 

b-erfcijns van 3 pond geld. 

 

Dicti Arnoldus Laurencius et Gerardus dictam peciam terre vendiderunt 

Severino filio Laurencii Kersmaker promittentes super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus passibus aggeris (dg: 

ex) ad hoc spectantibus et hereditario censu trium librarum monete exinde 

solvendo. Testes W et Dordrecht datum sexta post assumptionem. 

 

BP 1178 f 309r 16 vr 20-08-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan Willelmus zv Arnoldus Tielkini, Willelmus 

Coptiten, Johannes van Neijsel en Theodericus Berwout {niet afgewerkt 

contract}. 
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Dictus emptor promisit Willelmo filio Arnoldi Tielkini Willelmo Coptiten 

Johanni de Neijsel et Theoderico Berwout. 

 

1178 mf9 C 03 f. 309v. 

 Quinta post Laurencii: donderdag 12-08-1389. 

 

BP 1178 f 309v 01 do 12-08-1389. 

Theodericus Berwout, Arnoldus Vrient van Waderle en Walterus Stappart 

verklaarden ontvangen te hebben 1/3 deel van 140 gulden die Johannes zv 

Henricus van Jans van Best, Theodericus van der Vloet en hun 

medeschuldenaren aan voornoemde Theodericus Berwout, Arnoldus Vrient en 

Walterus beloofd hadden wegens de verzoening mbt de dood van Egidius 

Pelgrimus. 

 

Theodericus Berwout Arnoldus Vrient de Waderle et Walterus Stappart palam 

recognoverunt eis fore satisfactum de una tercia parte centum et XL 

florenorum dictorum gulden (dg: qu promissorum) #quos# Johannes filius 

Henrici van Jans de Best et Theodericus van der (dg: Vole) Vloet et eorum 

condebitores (dg: pro) promiserunt dictis Theoderico Berwout Arnoldo 

#Vrient# et Waltero in litteris scabinorum de Busco occacione 

reconciliacionis necis Egidii Pelgrimi. Testes W et Dordrecht datum 

quinta post Laurencii. 

 

BP 1178 f 309v 02 do 12-08-1389. 

Nijcholaus die Moelner zvw Johannes die Moelner van Straten verkocht aan 

Andreas zv Willelmus Andries soen van Oerscot een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit 

een stuk beemd gnd de Nageldonk13,14,15, in Oirschot, in de herdgang van 

Straten, rondom naast de gemeint, reeds belast met de grondcijns. 

 

Nijcholaus die Moelner filius quondam Johannis die Moelner de Straten 

hereditarie vendidit Andree filio Willelmi Andries soen de Oerscot 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Oerscot solvendam 

hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam ex quadam pecia prati 

dicta den (dg: Are..) Nagheldonc sita in parochia de Oerscot (dg: in) in 

pastoria de Straten inter (dg: here) communitatem circumquaque 

coadiacentem ut dicebat promittens super (dg: h) omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 309v 03 do 12-08-1389. 

Rutgherus die Snider van Berze beloofde aan Godefridus van der Bruggen 

timmerman 23 gulden, 15 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Rutgherus die Snider de Berze promisit Godefrido van der Bruggen (dg: de 

Sa) carpentatori XXIII (dg: gu g ge) gulden seu pro quolibet gulden XV 

Vleemssche placken (dg: pro) ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 309v 04 do 12-08-1389. 

(dg: Henricus gnd Gobe). 

 

                         
13 Zie → BP 1178 f 200r 12 di 05-12-1391, verkoop van een erfpacht van 1 mud 

uit dit onderpand. 
14 Zie → BP 1179 p 378v 03 do 11-04-1392 (2), verkoop van een pacht uit 

onder meer de Nageldonk. 
15 Zie → BP 1180 p 232v 05 do 26-11-1394 en BP 1180 p 170v 04 do 09-04-1394 

verkoop van een erfpacht van 1 mud uit dit onderpand; zie ook BP 1178 f 

200r 12 di 05-12-1391. 
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(dg: Henricus dictus Gobe). 

 

BP 1178 f 309v 05 do 12-08-1389. 

Henricus zvw Godefridus gnd Gobbeken die Sceerre van Eijndoven gaf uit aan 

Elizabeth dvw Stephanus van Wetten 2/3 deel in (1) een stuk land, in 

Wetten, ter plaatse gnd Colle, tussen Walterus zv Petrus van den Hoevel 

enerzijds en Zeelkinus zv Johannes gnd Pesegael anderzijds, (2) een huis en 

tuin, in Wetten, tussen de watermolen aldaar enerzijds en een gemene weg 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een cijns aan het klooster van 

Hoedonc en thans voor een n-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Nuenen, 

met Lichtmis op voornoemd stuk land te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Elizabeth tot onderpand (3) haar 1/3 deel in voornoemd 

huis en tuin. 

 

Henricus filius quondam Godefridi dicti Gobbeken die Sceerre de Eijndoven 

duas tercias (dg: ter) partes ad se spectantes in quadam pecia terre sita 

in parochia de Wetten in loco dicto Colle inter hereditatem Walteri filii 

Petri van den Hoevel ex uno et inter hereditatem Zeelkini filii Johannis 

dicti Pesegael ex alio #atque in domo et orto sitis in dicta parochia 

inter quendam molendinum aquatile ibidem situm ex uno et inter communem 

plateam ex alio# ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Elizabeth 

filie quondam Stephani de Wetten ab eadem hereditarie possidendam pro 

censu (dg: dominorum fundi exinde solv) conventui de Hoedonc exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione decem lopinorum 

siliginis mensure de Nuenen danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et supra dictam peciam terre tradenda ex premissis dictis duabus terciis 

partibus (dg: pecie terre) #premissorum# predicte promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et altera cum 

tutore repromisit et ad maiorem dicta Elizabeth cum tutore unam terciam 

partem ad se spectantem in dictis domo et orto ut dicebat dicto Henrico 

ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 309v 06 do 12-08-1389. 

Roverus zvw Arnoldus van Acht verkocht aan Johannes zv Johannes Roetart een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis op de hoeve 

van wijlen voornoemde Arnoldus van Acht te leveren, gaande uit de hoeve van 

wijlen voornoemde Arnoldus van Acht, in Woensel, ter plaatse gnd Acht, 

reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 13½ mud rogge, maat 

van Eindhoven. 

 

Roverus filius quondam Arnoldi de Acht hereditarie vendidit Johanni (dg: 

dicti) filii! Johannis Roetart hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Eijndoven solvendam hereditarie purificationis et 

supra mansum dicti quondam Arnoldi de Acht tradendam ex manso dicti 

quondam Arnoldi de Acht sito in parochia de Woensel in loco dicto Acht 

(dg: et ex atinentiis di) promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria 

paccione XIII et dimidii modiorum siliginis dicte (dg: dicte) mensure 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 309v 07 do 12-08-1389. 

Johannes die Vrieze verhuurde aan Johannes zvw Rodolphus van den Venne de 

helft van een rosmolen, huis en tuin van eerstgenoemde Johannes, in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, achter het huis van Johannes van Gheldorp, voor 

een periode van 4 jaren, ingegaan afgelopen Sint-Laurencius (di 10-08-

1389), per jaar voor 4 mud rogge, Bossche maat, een helft te leveren met 

Vastenavond en de andere helft met Sint-Laurencius. Verhuurder zowel als 

huurder zal op voornoemde gebouwen twee vimmen stro doen dekken; wat er 

meer gedekt moet worden, zal eerstgenoemde Johannes laten dekken. Voor 

gezamenlijke rekening zullen zij de wanden onderhouden. Voorts zullen zij 

de rosmolen onderhouden tot een bedrag van 1 Vlaamse plak per keer. Huurder 
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en Johannes van den Stake beloofden van hun kant. 

 

+. 

Johannes (dg: medietatem) die Vrieze medietatem molendini equorum dicti 

rosmolen #et domus et orti cum suis attinentiis# dicti Johannis siti in 

Busco in vico (dg: h) Vuchtensi (dg: supra hereditatem quondam Henrici de 

Boert) retro domum Johannis de Gheldorp locavit Johanni filio quondam 

Rodolphi van den Venne ab eodem ad spacium quatuor annorum a festo 

Laurencii proxime preterito sine medio sequentium possidendam anno 

quolibet dictorum quatuor annorum pro quatuor modiis siliginis mensure de 

Busco dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum quatuor annorum mediatim 

carnisprivii et mediatim Laurencii tali condicione quod quilibet dictorum 

Johannis et Johannis tegi procurabit supra edificia premissorum duas 

vimas straminis #et quidquid plus fuerit tegendum hoc primodictus 

Johannes solum teget# et quod ipsi sub eorum communibus expensis 

observabunt (dg: pariter) parietes #et sepes# edificiorum premissorum in 

bona disposicione et quod ipsi (dg: omnia spe) dictum (dg: edificium) 

molendinum in bona disposicione et reparationibus et (dg: d) edificiis 

usque (dg: un) ad unam Vleemsche placke #qualibet vice# promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter et cum 

Johannes van den Stake repromiserunt indivisi super omnia. Testes datum 

supra. Et duplicetur. 

 

BP 1178 f 309v 08 do 12-08-1389. 

Johannes zvw Rodolphus van den Venne beloofde Johannes van den Stake 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. Debent XX denarios. 

Johannes filius (dg: Pe) quondam Rodolphi van den Venne (dg: prebuit et 

reportavit testes datum) promisit Johannem van den Stake indempnem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 309v 09 do 12-08-1389. 

Egidius gnd Voeghel verkocht aan Petrus zvw Jacobus gnd Oeden soen een stuk 

heide, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Griensven, tussen 

Albertus zvw Henricus Aelbrechts soen enerzijds en Johannes van Lijnter 

anderzijds, met de gebouwen, aan hem overgedragen door Rodolphus zvw 

Hubertus van den Loeke. 

 

Egidius dictus Voeghel peciam terre mericalis sitam infra libertatem 

oppidi de Busco ad locum dictum Griensvenne inter hereditatem Alberti 

filii quondam Henrici Aelbrechts soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Lijnter ex alio simulo cum edificiis supra predictam peciam 

terre consistentibus supportatam sibi a Rodolpho filio (dg: Henrici dicti 

van) Huberti van den Loeke prout in litteris vendidit Petro filio quondam 

Jacobi dicti Oeden soen supportavit cum litteris et ure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 309v 10 do 12-08-1389. 

Johannes van Berlikem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Berlikem prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 309v 11 do 12-08-1389. 

Henricus gnd Wolf en zijn vrouw Aleijdis wv Johannes gnd Swertincs 

verkochten aan de broers Theodericus en Henricus, kv Cristianus van den 

Hoevel, 2 morgen land van voornoemde wijlen Johannes Swertincs, gelegen 

naast de Vughterdijk, richting de plaats gnd Ulendonk, tegenover de 

leprozenhuizen, tussen Gerardus gnd Vosse enerzijds en het gemene water 

anderzijds, verkocht aan voornoemde Aleijdis door Enghela svw Johannes 
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Swertincs. 

 

Henricus dictus Wolf maritus legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris 

(dg: fi) relicte quondam Johannis dicti Swertincs et dicta Aleijdis cum 

eodem tamquam cum tutore duo iugera terre dicti quondam Johannis 

Swertincs sita iuxta aggerem Vuchtensem in latere versus locum dictum 

Ulendonc in opposito domorum leprosorum inter hereditatem Gerardi dicti 

Vosse ex uno et inter (dg: here) communem aquam ex alio vendita dicte 

Aleijdi ab Enghela sorore quondam Johannis Swertincs prout hoc et alia in 

litteris (dg: condi) continentur #in ea quantitate qua ibidem sita sunt# 

vendiderunt Theoderico et Henrico fratribus liberis Cristiani van den 

Hoevel (dg: cum) supportaverunt cum litteris et aliis et jure occacione 

dictorum duorum iugerum terre promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes Aa et Berkel datum supra. 

 

BP 1178 f 309v 12 do 12-08-1389. 

Walterus van Vucht bontwerker beloofde aan Gerardus van Eijcke zvw Henricus 

Posteel 94½ Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-

02-1390) te betalen. 

 

Walterus de Vucht pelliciator promisit Gerardo de Eijcke filio quondam 

Henrici Posteel (dg: centum et duos et dimidium) #nonaginta quatuor et 

dimidium# Hollant gulden seu valorem ad (dg: M) purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 309v 13 do 12-08-1389. 

Henricus zv Johannes van Boect en Henricus zvw Henricus zv Johannes Yden 

soen beloofden aan Amelius Specier 109 Hollandse gulden of de waarde met 

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

 

Henricus filius Johannis de Boect et Henricus filius (dg: Johannis dicti) 

#quondam# Henrici filii Johannis Yden soen promiserunt Amelio Specier 

centum et novem Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 C 04 f. 310. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 26-08-1389. 

 Quinta post Laurencii: donderdag 12-08-1389. 

 Sexta post Laurencii: vrijdag 13-08-1389. 

 

BP 1178 f 310r 01 do 26-08-1389. 

Voornoemde Bernardus verhuurde aan Ghibo van Best, voor de duur van zijn 

leven, de helft van voornoemd huis en erf en de ondergeschreven 3 morgen 

land. De huursom is voldaan. 

 

{Met haal voor de volgende contracten tot en met BP 1178 f 310r 05}. 

Dictus Bernardus medietatem dicte domus et aree et subscripta tria iugera 

terre locavit Ghibonis de Best ab eo ad vitam dicti Ghibonis possidendas 

promittens ratam servare et recognovit sibi de pretio huiusmodi 

locacionis fore satisfactum. Testes Heijme et Rover datum quinta post 

Bartholomei. 

 

BP 1178 f 310r 02 do 12-08-1389. 

Ghibo van Best droeg over aan zijn schoonzoon Bernardus Wenemaers soen (1) 

zijn vruchtgebruik in een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, buiten de poort, op het water enerzijds en tussen erfgoed 

van !Snoec anderzijds, (2) een b-erfcijns van 20 schelling en een 

b-erfcijns van 20 schelling, gaande uit voornoemd huis en erf, welke 

cijnzen voornoemde Ghibo verworven had van Petrus zvw Petrus die Heirde 

bakker en Wautgherus gnd Weltken zv Johannes Daems soen van Berchen ev 
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Berta dvw voornoemde Petrus. 

 

Ghibo de Best suum usufructum sibi competentem in domo et area sita in 

Busco ad finem vici Hijntamensis extra portam supra (dg: s) aquam ibidem 

ex uno et inter hereditatem !Snoec ex alio insuper hereditarium censum XX 

solidorum et hereditarium censum XX solidorum (dg: mo) solvendos 

hereditarie ex dicta domo et area quos census dictus Ghibo erga Petrum 

filium quondam Petri (dg: Becker) #die (dg: H..) Heirde# pistoris et 

Wautgherum dictum Weltken filium (dg: quondam) Johannis Daems soen de 

Berchen maritum et tutorem legitimum Berte sue uxoris filie dicti quondam 

Petri acquisiverat prout in litteris supportavit Bernardo Wenemaers soen 

#suo genero# cum litteris et jure promittens ratam servare et 

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

Dordrecht datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1178 f 310r 03 do 12-08-1389. 

Voornoemde Ghibo van Best droeg over aan voornoemde Bernardus Wenemaers 

soen zijn vruchtgebruik in (1) 1 morgen land, ter plaatse gnd die Vliedert, 

in Vranken Hoefslegers Kamp, welke morgen voornoemde Ghibo gekocht had van 

Henricus van Best zvw Johannes van Best en Johannes gnd Huge, (2) de helft 

van 1 morgen land uit Duizend Morgen, gelegen voor de plaats gnd Vliedert, 

beiderzijds tussen Henricus Buekentop, welke helft voornoemde Ghibo 

verworven had van Jordanus zvw mr Jordanus van Roesmalen. 

 

Dictus Ghibo de Best (dg: unum iuger terre situm) suum usufructum sibi 

competentem in uno iugero terre sito in loco dicto die Vliedert in quodam 

campo Vrancken Hoefslegers (dg: s) Camp quod juger terre dictus Ghibo 

erga Henricum de Best filium quondam Johannis de Best et #erga# Johannem 

dictum Huge emendo acquisiverat prout in litteris atque usufructum sibi 

competentem in medietate unius iugeris terre de mille iugeribus terre etc 

siti (dg: in) ante locum dictum Vliedert inter hereditatem Henrici 

Buekentop ex utroque latere coadiacentem quam medietatem dictus Ghibo 

erga Jordanum filium quondam magistri Jordani de Roesmalen acquisiverat 

prout in litteris supportavit dicto Bernardo Wenemaers soen cum litteris 

et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 310r 04 do 12-08-1389. 

Ghiselbertus van Best schonk aan voornoemde Bernardus Wenemaers soen en 

diens vrouw Oda dv voornoemde Ghisbertus ½ morgen land uit 2 morgen gelegen 

in het bovenste deel van de plaats gnd Vliedert, in een kamp gnd Beukentops 

Kamp, tussen Henricus Buekentop enerzijds en Johannes van Rode anderzijds, 

aan voornoemde Ghisbertus verkocht door Goddinus van Lijt die Olijsleger. 

 

(dg: dictus Ghibo) Ghiselbertus de Best dimidium iuger (dg: me) terre de 

duobus iugeribus terre sitis in superiori (dg: par) parte loci dicti 

Vliedert in quodam campo dicto Buekentops Camp inter hereditatem Henrici 

Buekentop ex uno et inter hereditatem Johannis de Rode ex alio venditum 

dicto Ghisberto a Goddino de Lijt die Olijsleger prout in litteris 

supportavit dicto Bernardo cum Oda sua uxore filia dicti Ghisberti nomine 

dotis ad jus etc cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 310r 05 do 12-08-1389. 

Ghibo van Best schonk aan voornoemde Bernardus Wenemaers soen en diens 

vrouw Oda 1 morgen land uit 3 morgen land, gelegen voor het klooster van 

Porta Celi, in een kamp van 5 morgen, welk kamp aan voornoemde Ghibo en aan 

Jacobus Loze behoort, welke 3 morgen voornoemde Ghibo verworven had van 

wijlen Alardus Becker. 

 

Ghibo de Best unum (dg: juder) juger terre (dg: situm ante conventum de 

Porta Celi in) de tribus iugeribus terre sitis ante conventum de Porta 
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Celi in quodam campo quinque iugera terre (dg: terre) continente qui 

campus spectat ad dictum Ghibonem et ad Jacobum Loze et que tria iugera 

terre dictus Ghibo erga Alardum quondam Becker acquisiverat ut dicebat 

(dg: s) supportavit dicto Bernardo cum dicta Oda sua uxore nomine dotis 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 310r 06 do 12-08-1389. 

Voornoemde Bernardus Wenemaers soen ev Oda dv Ghibo van Best droeg over aan 

voornoemde Ghibo, tbv hem, zijn huidige vrouw Elizabeth en hun gezamenlijke 

kinderen, het deel, behorend aan hem, zijn vrouw Oda en aan erfg van 

voornoemde Oda, in (1) een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Elizabeth Smeets enerzijds en erfgoed 

van Arnoldus die Moelner anderzijds, (2) alle goederen, zowel roerende als 

onroerende, die voornoemde Ghibo verworven heeft na overlijden van zijn 

eerste vrouw Heijlwigis, mv voornoemde Oda, of nog zal verkrijgen. 

 

Dictus Bernardus maritus et tutor dicte Ode (dg: super) #totam partem et 

omne jus sibi et sue uxori et heredibus dicte Ode sue uxoris competentes 

et competituras# de domo et area sita in Busco ad finem vici Hijntamensis 

inter hereditatem Elizabeth Smeets ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

die Moelner ex alio atque in omnibus bonis #(dg: hereditariis)# mobilibus 

et immobilibus hereditariis et paratis que dictus Ghibo post decessum 

Heijlwigis quondam sue prime uxoris matris dicte Ode acquisivit et 

imposterum accipet quocumque locorum consistentibus sive sitis 

supportavit dicto Ghiboni ad opus #sui# et ad Elizabeth sue presentis 

uxoris et ad opus liberorum ab eisdem Ghibone et Elizabeth pariter 

genitorum et generandis promittens ratam servare et obligationem #et 

impeticionem# ex parte sui et dicte Ode et quorumcumque (dg: he) heredum 

dicte Ode deponere tali condicione dicti Ghibo et Elizabeth eius uxor ac 

eorum alter diutius dictas domum et aream et bona integraliter 

possidebunt quoad vixerint post decessum eorum amborum ad dictos eorum 

liberos genitos et generandos hereditarie devolvendas salvis dicto 

Bernardo bonis (dg: .) hereditariis sibi hodierno die a dicto Ghibone 

supportatis et salvo sibi jure successionis sibi (dg: po) et (dg: s) 

dictis (dg: sue) Ode sue uxori et eorum liberis posse devolvi in (dg: 

post) posterum de dictis liberis dictorum (dg: ut dicebat) Ghibonis et 

Elizabeth. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 310r 07 do 12-08-1389. 

Nijcholaus Leeuwen soen verkocht aan Johannes van Berlikem de helft in 3 

stukken beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Westerbroek, (1) gnd aan die 

Drie Eiken, (2) voor de plaats gnd Heijenrot, naast erfgoed van het 

klooster van Berna, (3) ter plaatse gnd in dat Middelste Gewat, naast 

wijlen Godescalcus Moelner, van welke 3 stukken de andere helft behoort aan 

voornoemde Johannes van Berlikem, belast met lasten. 

 

Nijcholaus Leeuwen (dg: ...) #soen# medietatem ad se spectantem in tribus 

peciis (dg: terre) prati sitis in parochia de Berlikem in loco dicto 

Westerbroec quarum una #dicta# aen die Drie Eijcke secunda ante locum 

dictum Heijenrot iuxta hereditatem conventus de Berna et tercia in loco 

dicto in dat Middelste Gewat iuxta hereditatem quondam Godescalci Moelner 

sunt site ut dicebat et de quibus tribus peciis prati reliqua medietas 

spectat ad Johannem de Berlikem ut dicebat vendidit dicto Johanni de 

Berlikem promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus 

exinde de jure et quod ipse obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 310r 08 do 12-08-1389. 

Johannes zvw Tielmannus Pauwels ev Elizabeth dvw Gerardus die Leeuwe 

verkocht aan Nijcholaus Leeuwen soen alle erfgoederen, die aan voornoemde 

Johannes en Elizabeth gekomen waren na overlijden van Ghibo Kesselmans en 
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diens vrouw Truda, grootouders van voornoemde Elizabeth, in Rosmalen. 

 

Johannes filius quondam (dg: Pau) Tielmanni Pauwels maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam (dg: Gh) Gerardi die Leeuwe 

omnes hereditates dicto Johanni et dicte Elizabeth de morte quondam 

Ghibonis Kesselmans et Trude eius uxoris avi et avie olim dicte Elizabeth 

successione advolutas quocumque locorum in parochia de Roesmalen sitas ut 

dicebat vendidit Nijcholao Leeuwen soen promittens warandiam et 

obligationem (dg: deponere exceptis oneribus ad hoc de jure spec) ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 310r 09 do 12-08-1389. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Johannes een n-erfpacht van 5 

lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

voornoemde erfgoederen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit #super omnia# se daturum et soluturum dicto 

Johanni hereditariam paccionem quinque lopinorum siliginis mensure de 

Busco hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex dictis 

hereditatibus. Testes datum supra. Et promisit super omnia sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 310r 10 do 12-08-1389. 

Johannes zv Reijnboldus van Ussen en zijn voornoemde vader Reijnboldus 

beloofden aan Arnoldus Heijme 28 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Bartholomeus over een jaar (wo 24-08-1390) te betalen. 

 

Johannes (dg: Reijnbouts soen ve) #filius Reijnboldi# de Ussen et dictus 

Reijnboldus eius (dg: fr) #pater# promiserunt Arnoldo Heijme XXVIII 

Hollant gulden seu valorem a Bartholomei proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 310r 11 do 12-08-1389. 

Katherina wv Walterus Bac van Broechoven droeg over aan Ghiselbertus 

Lijsscap de jongere, tbv Willelmus, Henricus, Katherina en Luijtgardis, kv 

voornoemde Katherina, haar vruchtgebruik in de helft van 6 morgen land, ter 

plaatse gnd die Hoeven, tussen Henricus Dicbier enerzijds en wijlen 

Gerardus Eelkini anderzijds, te weten de helft naast Gerardus Eelkini. 

 

Katherina relicta quondam Walteri Bac de Broechoven cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in medietate sex iugerum terre sitorum in 

loco dicto die Hoeven inter hereditatem Henrici Dicbier ex uno et inter 

hereditatem quondam Gerardi Eelkini ex alio scilicet in illa medietate 

que sita est (dg: v) contigue iuxta (dg: he) dictam hereditatem dicti 

Gerardi Eelkini ut dicebat supportavit Ghiselberto Lijsscap juniori ad 

opus Willelmi Henrici Katherine et Luijtgardis liberorum primodicte 

Katherine promittens #cum tutore# ratam servare et obligationem ex parte 

sui in dicto usufructu deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 310r 12 vr 13-08-1389. 

Voornoemde broers Willelmus en Henricus, zvw Walterus Bac van Broechoven, 

Albertus van Kessel ev Katherina en Walterus zvw Walterus van Oerle ev 

Luijtgardis, dvw Walterus Bac van Broechoven, verkochten voornoemde helft 

aan Theodericus van den Hoevel zvw Lambertus van den Hoevel, belast met 

zegedijken en waterlaten. 

 

Dicti Willelmus et Henricus fratres et Albertus de Kessel maritus et 

tutor Katherine sue uxoris et Walterus filius quondam Walteri de Oerle 

maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue uxoris filiarum quondam 

Walteri Bac de Broechoven dictam medietatem (dg: vendiderunt Theoderico) 

in ea quantitate etc vendiderunt Theoderico van den Hoevel filio Lamberti 
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quondam van den Hoevel promittentes warandiam et obligationem deponere ex 

zeghedike et (dg: qu) aqueductibus ad hanc de jure spectantibus. Testes W 

et Aggere datum sexta post Laurencii. 

 

BP 1178 f 310r 13 vr 13-08-1389. 

Willelmus van Broechoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Broechoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 C 05 f. 310v. 

 Quinta post Laurencii: donderdag 12-08-1389. 

 Sexta post Laurencii: vrijdag 13-08-1389. 

 in vigilia assumptionis: zaterdag 14-08-1389. 

 in crastino assumptionis: maandag 16-08-1389. 

 

BP 1178 f 310v 01 do 12-08-1389. 

Henricus zvw Johannes Weijlen soen droeg, bij wijze van erfwisseling, over 

aan Arnoldus zvw Johannes van Uden een stuk land in Oss, achter de plaats 

gnd Teijencamp, tussen Henricus Venbossche enerzijds en voornoemde Arnoldus 

anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Johannis Weijlen soen peciam terre sitam in 

parochia de Os retro locum dictum Teijencamp inter hereditatem Henrici 

Venbossche ex uno et inter hereditatem Arnoldi filii quondam Johannis de 

Uden ex alio ut dicebat supportavit dicto Arnoldo in modum dirc.. 

permutationis promittens warandiam et obligationem deponere. Testes W et 

Dordrecht datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1178 f 310v 02 do 12-08-1389. 

Voornoemde Arnoldus zvw Johannes van Uden droeg, bij wijze van 

erfwisseling, over aan Henricus zvw Johannes Weijlen soen een stuk land, in 

Oss, ter plaatse gnd des Rentmeesters Hoeve, tussen Rutgherus van Ussen 

enerzijds en Elizabeth wv Henricus gnd Robbrechts anderzijds. 

 

Dictus Arnoldus peciam terre sitam in parochia de Os in loco dicto des 

Rentmeesters Hoeve inter hereditatem Rutgheri de Ussen ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth relicte Henrici dicti Robbrechts ex alio ut dicebat 

supportavit Henrico filio quondam Johannis Weijlen soen (dg: promittens) 

in modum dirce.. permutationis promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 310v 03 vr 13-08-1389. 

Johannes van Merewijc en Johannes Proest van Bucstel beloofde aan Johannes 

nzvw Walterus van Erpe 47 Gelderse gulden of de waarde met Allerheiligen 

aanstaande (ma 01-11-1389) te betalen. 

 

Johannes de Merewijc #et Johannes Proest de Bucstel# promisit Johanni 

filio naturali quondam Walteri de Erpe XLVII Ghelre gulden seu valorem ad 

(dg: Remigii) omnium sanctorum proxime persolvendos. Testes W et Aggere 

datum sexta post Laurencii. 

 

BP 1178 f 310v 04 vr 13-08-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 310v 05 vr 13-08-1389. 

Elizabeth wv Willelmus gnd van Ladonc droeg over aan Henricus zvw 

Godescalcus Stercken 7 dobbel mottoen geld van Vilvoorde, aan wijlen 
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voornoemde Willelmus beloofd door Henricus gnd Scellens. 

 

Solvit. 

Elizabeth relicta quondam Willelmi dicti de Ladonc septem denarios aureos 

communiter dobbel mottoen vocatos monete Filfordie promissos dicto 

quondam Willelmo ab Henrico dicto Scellens prout in litteris supportavit 

Henrico filio quondam Godescalci Stercken cum literis et jure. Testes 

Heijme et Willelmus datum supra. 

 

BP 1178 f 310v 06 vr 13-08-1389. 

Henricus gnd Priem droeg alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn zuster Katherina Priemkens, over aan zijn zoon 

Cristianus. 

 

Henricus dictus Priem omnia et singula bona sibi de morte quondam 

Katherine #Priemkens# sue sororis successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita supportavit Cristiano suo filio promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 310v 07 vr 13-08-1389. 

Reijnerus van Mechelen zvw Arnoldus gnd Hessel droeg over aan Arnoldus 

Writer een b-erfpacht van 1 mud rogge en 1 lopen evenen, maat van 

Hilvarenbeek, en een b-erfcijns van 12 penning gemeen paijment, welke pacht 

en cijns kinderen gnd Knoeps Kijnderen nu met Sint-Andreas moeten leveren, 

gaande uit een erfgoed gnd een gelookt, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd 

Westerwijk, welke pacht en cijns eertijds behoord hadden aan Petrus gnd die 

Smit, overgrootvader van voornoemde Reijnerus. 

 

Reijnerus de Mechelen filius quondam Arnoldi dicti Hessel hereditariam 

paccionem unius modii siliginis et (dg: lo) unius lopini avenule dicte 

evenen mensure de Hildwarenbeke (dg: q) atque hereditarium censum (dg: 

cen) duodecim denariorum communis pagamenti quam paccionem et quem censum 

liberi dicti Knoeps Kijnderen nunc solvere tenentur (dg: Andree) 

hereditarie Andree ex quadam hereditate dicta een geloecte #ad dictos 

liberos spectante# sita in parochia de Hildwaren#beke# in loco dicto 

Westerwijc et que paccio et qui census dudum ad Petrum dictum die Smit 

#proavum# attavum dicti Reijneri spectare consueverat et que paccio et 

census nunc spectant ad dictum Reijnerum ut dicebat supportavit Arnoldo 

Writer promittens ratam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Dordrecht et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 310v 08 za 14-08-1389. 

Elizabeth wv Jacobus van Uden verkocht aan Johannes zvw Gerardus Kathelinen 

soen en diens vrouw Katherina gnd des Wreden een lijfrente van 7 oude 

schilden, evenveel in ander paijment voor elke oude schild als de stad Den 

Bosch zal nemen en geven etc, een helft te betalen met Lichtmis en de 

andere helft met Maria Hemelvaart, gaande uit een stenen huis en erf van 

voornoemde verkoper, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van 

Walterus van Vucht bontwerker enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes van 

Helmont anderzijds. Verkoopster en haar broers Ludingus en mr Jacobus 

beloofden de onderpanden van waarde te houden. De langstlevende krijgt 

geheel de rente. 

 

Elizabeth relicta quondam Jacobi de Uden cum tutore legitime vendidit 

Johanni filio #quondam# Gerardi Kathelinen soen et Katherine dicte des 

Wreden eius uxori vitalem pensionem septem aude scilde scilicet tantum in 

alio pagamento pro quolibet aude scilt quantum oppidum de Busco capiet et 

dabit etc solvendum anno quolibet ad vitam dictorum emptorum et non ultra 

(dg: purificationis) mediatim purificationis et mediatim in festo 

assumptionis Marie et primo termino purificationis proxime #futuro# ex 

domo lapidea et area dicti venditoris sita in Busco in vico ecclesie 



Bosch’ Protocol jaar 1389 06. 

 

37 

inter hereditatem Walteri de Vucht pellificis ex uno et inter hereditatem 

#quondam# Johannis de Helmont ex alio ut dicebat promittens cum tutore et 

et cum ea Ludingus et (dg: J) magister Jacobus fratres eius liberi super 

omnia warandiam et sufficientem facere et alter diutius vivens 

integraliter possidebit et cum ambo etc. Testes W et Dordrecht datum in 

vigilia assumptionis. 

 

BP 1178 f 310v 09 za 14-08-1389. 

Arnoldus van Vladeracken zv Gerardus beloofde aan Arnoldus van Kessel zvw 

Johannes Louwers van Kessel 224 oude schilden, 4 lichte schilden? voor 1 

oude schild gerekend, 6 Vlaamse plakken voor 1 schild gerekend, 1 Gelderse 

gulden voor 2½ schild gerekend16, en 1 Hollandse gulden voor 2½ schild en 1 

plak gerekend17 of ander gouden paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis 

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

 

Arnoldus de Vladeracken filius Gerardi (dg: f) promisit Arnoldo (dg: f) 

de Kessel filio quondam Johannis (dg: Lor) Louwers de Kessel ducentos et 

XXIIII aude #scilde# scilicet IIII !licht pro quolibet aude scilt 

#computato# scilicet sex Vleemsche placken pro quolibet scilt (dg: seu) 

et uno Ghelre gulden pro duobus et dimidio scilt (dg: seu) et uno (dg: 

Hof) Hollant gulden pro (dg: XXXI) duobus et dimidio scilt et una placken 

computato seu aliud pagamentum aureum eiusdem valoris ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et W datum supra. 

 

BP 1178 f 310v 10 za 14-08-1389. 

Voornoemde Arnoldus van Kessel verklaarde ontvangen te hebben 228 oude 

schilden, in afkorting van al het geld, dat Arnoldus van Vladeracken zv 

Gerardus verschuldigd was aan voornoemde Arnoldus van Kessel wegens de koop 

van 12 morgen land, in die Hoeven, die voornoemde Arnoldus van Vladeracken 

verworven had van eerstgenoemde Arnoldus. 

 

Dictus Arnoldus de Kessel palam recognovit sibi fore satisfactum (dg: de 

tota pecunia# #de ducentis et viginti octo aude scilde in abbreviationem 

totius pecunie# quam Arnoldus de (dg: d) Vladeracken filius Gerardi dicto 

Arnoldo de Kessel debebat occacione emptionis et acquisitionis duodecim 

iugerum terre sitorum in die Hoeven que dictus Arnoldus de Vladeracken 

erga primodictum Arnoldum acquisiverat ut dicebat clamans inde quitum 

salvis tamen pecuniarum promissionibus factis (dg: dicto) primodicto 

Arnoldo a dicto Arnoldo de Vladeracken coram scabinis infrascriptis prout 

in litteris sunt contenta et eisdem litteris in suo vigore permansuris 

huiusmodi recognitione non obstante. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 310v 11 ma 16-08-1389. 

Jacobus zvw Jacobus van Baest beloofde aan Lambertus zvw Willelmus gnd 

Lieshout 20 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-

1390) in Den Bosch te leveren. 

 

Jacobus filius quondam Jacobi de Baest promisit Lamberto filio quondam 

Willelmi dicti Lieshout XX modios siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

Heijme et W datum in crastino assumptionis. 

 

BP 1178 f 310v 12 ma 16-08-1389. 

Voornoemde Jacobus zvw Jacobus van Baest verkocht aan Rutgherus van 

Audenhoven zvw Willelmus van Audenhoeven een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft in 

                         
16 1 Gelderse gulden = 2,5 lichte schild = 2,5*12 plakken = 30 plakken. 
17 1 Hollandse gulden = 2,5 lichte schild + 1 plak = 2,5*12 + 1 plakken = 31 plakken. 



Bosch’ Protocol jaar 1389 06. 

 

38 

een beemd gnd Konings Beemd18, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, 

tussen Johannes van Creijelt enerzijds en die Aa anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns. 

 

Dictus Jacobus hereditarie vendidit Rutghero de Audenhoven filio quondam 

Willelmi de Audenhoeven hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam purificationis et in Busco ex medietate que ad 

se spec.... in (dg: bono) #prato# dicto Conincs Beemt sito in parochia de 

Oerscot in loco dicto Spoerdonc inter hereditatem Johannis de Creijelt ex 

uno et in[ter] aquam dictam die (dg: S) die Aa ex alio ut dicebat 

promitens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu 

fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 310v 13 ma 16-08-1389. 

Jkvr Jutta dvw Bertoldus van Hoesden machtigde Johannes van Enode een 

b-erfcijns te manen van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de 

koning voor 19 penningen gerekend, en de achterstallige termijnen, welke 

cijns Arnoldus Pape zvw Bertoldus van Hoesdinne gekocht had van Arnoldus 

van Oesterwijc. 

 

Domicella Jutta (dg: relicta q) filia quondam Bertoldi de Hoesden dedit 

potestatem Johanni de Enode (dg: p) monendi etc hereditarium censum 

viginti solidorum unum scilicet grossum Turonensem denarium regis 

antiquum pro decem et novem denariis semper in dicto censu computando vel 

pagamentum eius valoris quem censum Arnoldus Pape filius quondam Bertoldi 

de Hoesdinne erga Arnoldum de Oesterwijc emendo acquisiverat prout in 

litteris atque arrestadia sibi deficientia et imposterum provenienda 

usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 C 06 f. 311. 

 Quinta post assumptionem: donderdag 19-08-1389. 

 

BP 1178 f 311r 01 do 19-08-1389. 

Johannes Koijt maakte bezwaar19,20 tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan met de goederen van Willelmus Eelkini en zijn broer Gerardus 

Eelkini. 

 

Johannes Koijt omnes vendiciones et alienaciones factas cum bonis 

quibuscumque Willelmi Eelkini et Gerardi Eelkini sui fratris 

calumpniavit. Testes Heijme et W datum quinta post assumptionem. 

 

BP 1178 f 311r 02 do 19-08-1389. 

Arnoldus zvw Willelmus gnd Gielijs soen verkocht aan Johannes van der 

Poeldonc en Egidius zvw voornoemde Willelmus Gielijs soen 1½ bunder land, 

in een kamp van 4 bunder, in Eilde, tussen wijlen Bartholomeus gnd Meus 

Ridders soen enerzijds en kv Aleijdis Heijnen soens anderzijds, belast met 

1½ oude groot. De brief overhandigen aan Johannes van der Poeldonc. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi dicti Gielijs soen unum et (dg: unum 

bon) dimidium (dg: iugera) #bonaria# terre (dg: sita in loco dicto Eilde) 

ad se spectantia in quodam campo (dg: sito in Eilde) quatuor bonaria 

terre continente sito in Eilde inter hereditatem quondam Bartholomei 

dicti Meus Ridders soen ex uno et inter hereditatem liberorum Aleijdis 

Heijnen soens (dg: s) ex alio ut dicebat (dg: si) vendidit Johanni van 

der Poeldonc et (dg: Egudi) Egidio filio dicti quondam Willelmi Gielijs 

soen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis uno et 

                         
18 Zie → BP 1178 f 187v 06 vr 12-05-1391 (2), verkoop van een erfpacht uit 

onder meer de helft van de Koningsbeemd. 
19 Zie ← BP 1176 f 197r 07 ma 05-08-1381, zelfde contract. 
20 Zie ← BP 1178 f 015v 02 do 23-01-1388, zelfde contract. 
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dimidio grossis antiquis exinde solvendis. Traditur #dicto# Johanni van 

der Poeldonc. 

 

BP 1178 f 311r 03 do 19-08-1389. 

Johannes van der Poeldonc beloofde aan Arnoldus zvw Willelmus Gielijs soen 

een lijfrente van 3 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Johannes van der Poeldonc promisit super omnia se daturum et soluturum 

Arnoldo filio quondam Willelmi Gielijs soen vitalem pensionem trium 

librarum monete anno quolibet ad vitam dicti (dg: Johannis) #Arnoldi# et 

non ultra purificationis ex omnibus suis bonis et cum mortuus fuerit etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 311r 04 do 19-08-1389. 

Egidius zvw Willelmus Gielijs soen beloofde aan zijn broer Arnoldus een 

lijfrente van 3 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Egidius filius quondam Willelmi Gielijs soen promisit super omnia se 

daturum et soluturum Arnoldo suo fratri vitalem pensionem trium librarum 

monete anno quolibet ad vitam dicti (dg: Egidii) #Arnoldi# et non ultra 

purificationis ex omnibus suis bonis et cum mortuus fuerit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 311r 05 do 19-08-1389. 

Willelmus gnd Corstiaens soen verkocht aan Nijcholaus gnd Coel smid van 

Maerheze een b-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een achterhuis en 

erf, 62 voet lang, in Den Bosch, in een straat die leidt van de plaats gnd 

Zile naar het huis van Postel, tussen erfgoed van Arnoldus gnd Spoermaker 

enerzijds en een weg behorend aan voornoemde Willelmus anderzijds (dg: 

welke weg ligt tussen voornoemd achterhuis enerzijds en erfgoed van 

Willelmus Hoernic anderzijds; dg: voornoemde Willelmus had het achterhuis 

voor deze cijns uitgegeven21 aan Johannes nzvw Wautgherus van Zweensberch). 

 

Willelmus dictus Corstiaens soen (dg: dom) hereditarium censum quatuor 

librarum et X solidorum monete quem se solvendum habere dicebat 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo posteriori et 

area sexaginta duas pedatas in longitudine continente sita in Busco in 

vico tendente a loco dicto Zile versus domum de (dg: Busc) Postula inter 

hereditatem Arnoldi dicti Spoermaker ex uno et inter (dg: communem) viam 

quandam ad dictum Willelmum spectantem sitam (dg: inter predictam domum 

posteriorem et aream ex uno latere et inter hereditatem Willelmi Hoernic) 

ex alio (dg: quam domum et aream posteriorem dictus Willelmus dederat ad 

censum di Johanni filio naturali quondam Wautgheri de Zweensberch v 

scilicet pro censu predicto prout in litteris) #ut dicebat# vendidit 

Nijcholao dicto Coel fabro de Maerheze supportavit (dg: cum litteris et 

jure) promittens (dg: ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere) warandiam #et questionem proximitatis# et obligationem in dicto 

censu deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 311r 06 do 19-08-1389. 

Willelmus Delijen soen van Os verkocht aan zijn broer Johannes Delijen soen 

een n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een 

huis en tuin, in Oss, ter plaatse gnd aan die Broekwijk, tussen Andreas 

Hensen soen enerzijds en Johannes Spornier anderzijds, reeds belast met 6 

groten gemeen paijment, (2) een akker, gnd die Brandakker, in Oss, ter 

plaatse gnd Oesterveld, tussen Nijcholaus Rodeken enerzijds en kvw Andreas 

                         
21 Zie ← BP 1177 f 194v 08 vr 09-06-1385, uitgifte van dit achterhuis. 
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Henssen soen anderzijds. 

 

Willelmus Delijen soen #de Os# hereditarie vendidit Johanni Delijen soen 

suo fratri hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto sitis in parochia de Os 

(dg: iuxta) ad locum dictum !ad die Broecwijc inter hereditatem Andree 

Hensen soen ex uno et inter hereditatem Johannis Spornier (dg: -s soen) 

ex alio et ex agro #dicto die Brandacker# sito in dicta parochia in loco 

dicto Oestervelt inter hereditatem Nijcholai Rodeken ex uno et inter 

hereditatem (dg: An) liberorum quondam Andree Henssen soen ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem deponere (dg: et 

suff) exceptis sex grossis communis pagamenti ex dictis domo et orto 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 311r 07 do 19-08-1389. 

Henricus Zelen soen, Arnoldus Uden soen en Johannes Cleijberch, wonend in 

Berghem, beloofden aan Johannes Oem van Buchoven 35 oude schilden, evenveel 

als de stad Den Bosch neemt etc, met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te 

betalen. 

 

Henricus Zelen soen Arnoldus Uden soen et Johannes Cleijberch commorantes 

in Berchen promiserunt Johanni Oem de Buchoven XXXV aude scilde scilicet 

tantum quantum opidum de Busco capiet etc ad nativitatis Johannis proxime 

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

 

BP 1178 f 311r 08 do 19-08-1389. 

Johannes van Brede zvw Johannes van Brede wonend in Hees verkocht aan 

Gerardus zvw Arnoldus Mans soen, tbv Arnoldus Ghenen soen van Gheffen, 8 

hont land, in Nuland, ter plaatse gnd Vinkel, waarvan (1) 1/3 deel ter 

plaatse gnd !Kort !Hoeve Roelen Hoeve van den Kerchove, tussen Rodolphus van 

den Kerchove enerzijds en Willelmus van Est anderzijds, en (2) 2/3 deel ter 

plaatse gnd Roelen Hoeve, tussen voornoemde Rodolphus enerzijds en 

voornoemde Willelmus van Est anderzijds. 

 

Johannes de Brede filius quondam Johannis de Brede commorans in Hees octo 

hont terre sita in parochia de Nuwelant in loco dicto Vinckel de quibus 

una #tercia# pars in loco dicto (dg: Die Cort Hoeve Roe) !Cort !Hoeve 

Roelen Hoeve van den Kerchove inter hereditatem Rodolphi van den Kerchove 

ex uno et inter hereditatem Willelmi de Est ex alio et alie (dg: pars) 

#due tercie partes# in loco dicto Roelen (dg: s) Hoeve inter hereditatem 

(dg: hereditatem) dicti Rodolphi ex uno et inter hereditatem dicti 

Willelmi de Est ex alio sunt situate ut dicebat hereditarie vendidit 

Gerardo (dg: dicto) filio quondam Arnoldi Mans soen ad opus opus Arnoldi 

Ghenen soen (dg: promittens warandiam et ob) de Gheffen promittens 

warandiam et obligationem deponere (dg: d). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 311r 09 do 19-08-1389. 

Willelmus Knijp van Merewijc verkocht aan Johannes zv Cristianus gnd Rogge 

een stuk land in Empel, ter plaatse gnd Hostaden, tussen Gerardus van 

Ghelre enerzijds en Adam Kathelinen soen anderzijds, belast met zegedijken 

en een sloot. 

 

Willelmus Knijp de Merewijc peciam terre sitam in parochia de Empel (dg: 

in loco) ad locum dictum Hostaden inter hereditatem Gerardi de Ghelre ex 

uno et inter hereditatem Ade Kathelinen soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio (dg: quondam) Cristiani dicti Rogge 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis zeghedike et 

fossato ad hanc de jure spectantibus. Testes Aa et W datum supra. 

 

BP 1178 f 311r 10 do 19-08-1389. 

Emondus van Wendelsnest: een stuk land, in Gestel, ter plaatse gnd Thede, 
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tussen Johannes die Groet enerzijds en Theodericus gnd Odenere anderzijds, 

en een beemdje aldaar, naast voornoemd stuk land gelegen, aan hem verkocht 

door Arnoldus zvw {niet afgewerkt contract22}. 

 

Emondus de Wendelsnest peciam terre sitam in parochia de Ghestel ad locum 

dictum Thede inter hereditatem Johannis die Groet ex uno et inter 

hereditatem Theoderici dicti Odenere ex alio atque quoddam pratulum 

ibidem iuxta peciam terre predictam situatum venditas sibi ab Arnoldo 

filio quondam. 

 

BP 1178 f 311r 11 do 19-08-1389. 

Petrus gnd Morre verkocht aan zijn broer Johannes die Jonghe verschillende 

stukjes beemd, eusel, haverland en venneken, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Gemonde, aan weerszijden van het water gnd die Dommel aldaar, maar niet 

zijn roggelanden aldaar. 

 

Petrus dictus Morre (dg: quandam partic) diversas particulas (dg: partes) 

prati #et particulas hereditatis dicte eeusel et hereditatis dicte 

haverlant et hereditatis dicte venneken# ad se spectantes sitas #in# 

parochia de Bucstel in loco dicto Ghemonden ab utroque latere aque dicte 

die Dommel ibidem ut dicebat vendidit Johanni die Jonghe suo fratri 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes (dg: Aa et W datum 

supra) salvas! dicto venditori suas! terras! siligineas! ibidem sitas ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 311r 12 do 19-08-1389. 

Emondus van Wendelsnest verkocht aan Arnoldus zvw Willelmus gnd Bode van 

Thede (1) een stuk land in Gestel, ter plaatse gnd Thede, tussen Johannes 

die Groet enerzijds en Theodericus gnd Odenere anderzijds, met gebouwen, 

(2) een beemdje aldaar, naast voornoemd stuk land, aan hem verkocht door 

voornoemde Arnoldus zvw Willelmus gnd Bode van Thede, (3) een stukje 

erfgoed, gelegen voor voornoemd stuk land, strekkend vanaf de gemene weg 

tot aan voornoemd stuk land, welk stukje erfgoed voornoemde Emondus 

verworven had van de heer van Herlaar voor 1 kleine zwarte tournose, (4) 

een b-erfcijns van 14 schelling gemeen paijment, met Sint-Michael te 

betalen, gaande uit erfgoederen van Emondus van Weijndelsnest, gelegen in 

Gestel, ter plaatse gnd Thede, tussen Henricus Rike enerzijds en Johannes 

die Groet anderzijds, welke cijns voornoemde Emondus, tbv jkvr Beatrix sv 

voornoemde Emondus, verworven had van Petrus gnd van der Molen en welke 

cijns nu aan hem behoort. 

 

Emondus de (dg: Weijn) Wendelsnest peciam terre sitam in parochia de 

Ghestel ad locum dictum Thede inter hereditatem Johannis die Groet ex uno 

et inter hereditatem Theoderici dicti Odenere ex alio atque quoddam 

pratulum (dg: situm) ibidem iuxta peciam terre predictam situatum 

venditas sibi ab Arnoldo filio quondam Willelmi dicti Bode de Thede 

#simul edificiis supra dictam peciam terre consistentibus# prout in 

litteris + {hier BP 1178 f 311r 15 invoegen} (dg: .) atque hereditarium 

censum quatuordecim solidorum communis (dg: solidorum) pagamenti 

solvendum hereditarie in festo beati Mijchaelis archangeli ex 

hereditatibus Emondi de Weijndelsnest sitis in parochia de Ghestel ad 

locum dictum Thede inter hereditatem Henrici Rike ex uno et inter 

hereditatem Johannis die Groet ex alio quem censum dictus (dg: He) 

Emondus ad opus domicelle Beatricis sororis ipsius Emondi erga Petrum 

dictum van der Molen acquisiverat prout in litteris et quem censum dictus 

Emondus nunc ad se spectare dicebat vendidit dicto Arnoldo filio quondam 

Willelmi dicti (dg: d) Bode de Thede cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa 

                         
22 Voor afgewerkt contract, zie BP 1178 f 311r 12 do 19-08-1389. 
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et (dg: J) Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 311r 13 do 19-08-1389. 

Hr Goeswinus van Aa ridder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Dominus Goeswinus de Aa miles prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 311r 14 do 19-08-1389. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes en Katherina nkv 

Emondus gnd van Weijndelsnest” en voornoemde Arnoldus zvw Willelmus Bode 

van Thede beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan Emondus van 

Wendelsnest. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes et Katherina pueri 

naturales Emondi dicti de Weijndelsnest et dictus Arnoldus filius quondam 

Willelmi Bode de Thede promisit tradere Emondo de Wendelsnest ut in (dg: 

litteris) forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 311r 15 do 19-08-1389. 

{Invoegen in BP 1178 f 311r 12}. 

+. 

atque particulam hereditatis sitam ante dictam peciam terre tendentem a 

communi platea usque ad dictam peciam terre quam particulam hereditatis 

dictus Emondus erga dominum de Herlaer acquisiverat pro uno #parvo# nigro 

Turonensi denario ut dicebat. 

 

BP 1178 f 311r 16 do 19-08-1389. 

Voornoemde Arnoldus zv Willelmus Bode van Thede beloofde aan voornoemde 

Emondus (1) 16 Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-

04-1390) te betalen, (2) 24 Holland gulden of de waarde met Pasen over 1 

jaar (zo 26-03-1391). Opstellen in 2 brieven. 

 

Dictus Arnoldus filius Willelmi Bode de Thede promisit dicto Emondo XVI 

Hollant gulden seu valorem ad pasca #proxime futurum# et XXIIII Hollant 

gulden seu valorem a pasca proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. Et ponetur in duabus litteris. 

 

1178 mf9 C 07 f. 311v. 

 Quinta post assumptionem Marie: donderdag 19-08-1389. 

 Sexta post assumptionem: vrijdag 20-08-1389. 

 Sabbato post assumptionem: zaterdag 21-08-1389. 

 

BP 1178 f 311v 01 do 19-08-1389. 

Johannes van Ewijc en zijn broer Henricus van Ewijc beloofden aan Jacobus 

zvw Egidius van Ghele 10¼ Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1389) en hetzelfde bedrag met Kerstmis over een jaar 

te betalen (zo 25-12-1390). 

 

Johannes de Ewijc et Henricus de Ewijc eius frater promiserunt Jacobo 

filio quondam Egidii de Ghele X Hollant gulden et quartam partem unius 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum et 

tantum a festo nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes Aa et Aggere datum quinta post assumptionem Marie. 

 

BP 1178 f 311v 02 do 19-08-1389. 

Willelmus zv Arnoldus gnd Cleijnnael verkocht aan Willelmus nzvw Johannes 

Loijer een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een stuk beemd, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen wijlen Johannes van Haren enerzijds en Nijcholaus van 

Laerhoven anderzijds. 
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Willelmus filius Arnoldi dicti Cleijnnael hereditarie vendidit Willelmo 

filio naturali quondam Johannis Loijer hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia prati (dg: sita) sita in 

parochia de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem Johannis 

quondam de Haren ex uno et inter hereditatem Nijcholai de Laerhoven ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 311v 03 do 19-08-1389. 

Stephanus zvw Lambertus gnd Raet van Empel verkocht aan Ghibo van Vorne zvw 

Rutgherus gnd die Zasse, tbv Assella dvw voornoemde Rutgherus die Zasse, 

een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoed, in Empel, ter plaatse gnd 

op die Worde, tussen Gerardus van Driel enerzijds en een gemene steeg, gnd 

die Wasweg, anderzijds, reeds belast met 2 hoenderen aan erfg vw Willelmus 

Vrancken. 

 

Stephanus filius quondam Lamberti dicti Raet de Empel hereditarie 

vendidit Ghiboni de Vorne filio quondam Rutgheri dicti (dg: dicti) #die# 

Zasse ad opus Asselle filie dicti quondam Rutgheri die Zasse hereditarium 

censum unius aude scilt seu valorem solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex domo et orto et (dg: here) hereditate sibi adiacente sitis in 

parochia de Empel in loco dicto op die Worde inter hereditatem Gerardi de 

(dg: Dre) Driel ex uno et inter communem stegam dictam die Waswech ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis duobus pullis heredibus quondam Willelmi Vrancken 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 311v 04 do 19-08-1389. 

Johannes Keijser beloofde aan Johannes van Andel zvw Laurencius 50 

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

betalen. 

 

Johannes Keijser promisit Johanni de Andel filio quondam (dg: Lurenci) 

Laurencii L Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 311v 05 do 19-08-1389. 

Engbertus zv Arnoldus gnd Cleijnnael verkocht aan Johannes Vinninc goudsmid 

een b-erfcijns van 28 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf, eertijds van 

Theodericus gnd Bauderics Swager bakker, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, naast het kerkhof van de broeders Predikheren, welke cijns 

voornoemde Engbertus verworven23 had van Arnoldus Vos zv Jacobus van Hedel. 

 

Engbertus filius Arnoldi dicti Cleijnnael hereditarium censum viginti 

octo solidorum monete #quem se# solvendum habere dicebat hereditarie (dg: 

mediatim Johannis) et mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area que fuerat dudum Theoderici dicti Bauderics Swager pistoris sita in 

Busco in vico Hijntamensi contigue iuxta cijmiterium fratrum predicatorum 

quem censum dictus Engbertus erga Arnoldum Vos filium (dg: quondam) 

Jacobi de Hedel acquisiverat ut dicebat vendidit Johanni Vinninc 

aurifabro promittens warandiam et obligationem in censu existentem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 311v 06 do 19-08-1389. 

Johannes zvw Philippus van Beke verkocht aan Eustacius van Hedechusen 18 

schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

                         
23 Zie ← BP 1177 f 232r 13 ma 16-04-1386 (1), overdracht van de cijns. 
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penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Martinus 

te betalen, gaande uit de helft van 1½ bunder ter plaatse gnd op die 

Dungen, tussen Willelmus gnd Wil Peteren enerzijds en Willelmus zv Egidius 

anderzijds, welke helft voornoemde wijlen Philippus van Beke en zijn broer 

Johannes van Beke, kvw Elizabeth gnd van der Molen in cijns uitgegeven 

hadden aan Johannes van Brabant, te weten voor 9 schelling eerst daaruit te 

betalen en voor voornoemde 18 schelling eerstgenoemd geld. 

 

Johannes (dg: de) filius quondam Philippi de Beke (dg: hereditarium 

censum) decem et octo solidos grosso Turonensi (dg: aur) denario monete 

regis Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis computato hereditarii 

census vel alterius pagamenti eiusdem (dg: pa) valoris solvendum 

hereditarie Martini hyemalis ex (dg: uno et dimidio bonariis s) medietate 

unius et dimidii bonariorum sitorum in loco dicto op die Dunghe inter 

hereditatem Willelmi dicti Wil Peteren et inter hereditatem Willelmi 

filii Egidii quam medietatem dictus quondam Philippus de Beke et Johannes 

de Beke eius frater liberi quondam Elizabeth dicte van der Mo#l#en 

dederant ad censum Johanni de Brabancia scilicet pro novem solidis 

annuatim exinde prius solvendis et pro dictis XVIII solidis (dg: monete 

g) monete primodicte hereditarii census prout in litteris #et quem ad se 

spectare dicebat# vendidit Eustacio de Hedechusen cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem #et impeticionem# ex parte sui 

et suorum coheredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 311v 07 do 19-08-1389. 

Gerardus Nijcoel beloofde aan Jacobus van den Hoevel 70 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Gerardus Nijcoel promisit Jacobo van den Hoevel septuaginta Hollant 

gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 311v 08 do 19-08-1389. 

Albertus zv Albertus gnd Swart Abe van Berlikem verkocht aan Alardus van 

Berlikem een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit (1) een huis en tuin, in Berlicum, tussen Paulus Keijster 

enerzijds en Willelmus van Helen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

tot aan een kamp gnd die Kelre Kamp, (2) een stuk!, tegenover voornoemd 

huis en tuin, beiderzijds tussen voornoemde Paulus en Willelmus, reeds 

belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat. 

 

Albertus filius Alberti dicti Swart Abe de Berlikem hereditarie vendidit 

Alardo de Berlikem hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex (dg: pe) domo et orto sitis in parochia de 

Berlikem inter (dg: communem plathe) hereditatem Pauli Keijster ex uno et 

hereditatem Willelmi de Helen ex alio (dg: atque) tendentibus a communi 

plathea ad campum dictum die Kelre Camp atque ex pecia! (dg: in opp) sita 

in opposito domus et orti predictorum inter hereditates predictorum Pauli 

et Willelmi ex utroque latere coadiacentes ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco prius inde solvenda promisit 

sufficientem facere. Testes Ws et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 311v 09 vr 20-08-1389. 

Ghisbertus van der Voert zvw Ghisbertus die Writer en Henricus Vlemincs van 

Zichen ev Heijlwigis dvw voornoemde Ghisbertus Writer verkochten aan 

Henricus gnd Hadewigen brouwer alle goederen, die aan Cristina mv 

voornoemde Ghisbertus van der Voert, haar zuster Heijlwigis, voornoemde 

Ghisbertus van der Voert en Heijlwigis gekomen waren na overlijden van 

Ghibo gnd Hadewigen en diens vrouw Heijlwigis, ouders van voornoemde 
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Cristina. 

 

Ghisbertus van der Voert filius quondam Ghisberti die Writer et Henricus 

Vlemincs de Zichen maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue 

uxoris filie dicti quondam Ghisberti Writer omnia et singula bona (dg: 

eis) que (dg: Heijlwigi) #Cristine# matri olim dictorum Ghisberti van der 

Voert et Heijlwigi eius sorori ac (dg: dicti) eisdem Ghisberto van der 

Voert et Heijlwigi de morte quondam (dg: quon dicti) Ghibonis dicti 

Hadewigen et Heijlwigis eius uxoris parentum olim dicte (dg: de) Cristine 

successione sunt (dg: s-) advoluta quocumque locorum consistentia sive 

sita ut dicebant vendiderunt Henrico dicto Hadewigen (dg: filio quondam q 

Ghisberti Writer et Cristine) #braxatori# promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes W et Dordrecht datum sexta 

post assumptionem. 

 

BP 1178 f 311v 10 vr 20-08-1389. 

Johannes van Enghelen en Johannes zvw Johannes Femijen soen beloofden aan 

Bartholomeus gnd Meus zv Bartholomeus gnd Meus Wegen 10 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes de Enghelen et Johannes filius quondam Johannis Femijen soen 

promiserunt Bartholomeo dicto Meus filio (dg: q) Bartholomei dicti Meus 

Wegen X modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime 

futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes W et Dordrecht datum 

sexta post assumptionem. 

 

BP 1178 f 311v 11 vr 20-08-1389. 

Wellinus Roveri beloofde Johannes schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Wellinus Roveri promisit (dg: indempnem servare) Johannem! indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 311v 12 za 21-08-1389. 

Bruijstinus zvw Willelmus van Hamvelt droeg over aan Paulus zvw Henricus 

Wouters soen een b-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, die 

Theodericus gnd Bits soen van Geffen beloofd had aan voornoemde 

Bruijstinus, met Sint-Martinus te leveren, gaande uit een stukje land, in 

Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Roet, tussen Johannes van Boert 

enerzijds en Nijcholaus gnd Coel Cnoden soen anderzijds. Willelmus zvw 

voornoemde Willelmus van Hamvelt deed afstand. 

 

Bruijstinus filius qondam Willelmi de Hamvelt hereditariam paccionem sex 

lopinorum siliginis mensure de Busco quam Theodericus dictus Bits soen de 

Geffen promisit se daturum et soluturum dicto Bruijstino hereditarie 

Martini ex quadam particula terre sita in parochia de Vucht sancti 

Lamberti ad locum dictum Roet inter hereditatem Johannis de Boert ex uno 

et inter hereditatem Nijcholai dicti Coel Cnoden soen ex alio prout in 

litteris supportavit (dg: dicto Theoderico Bits soen) Paulo filio quondam 

Henrici Wouters soen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Willelmus filius dicti 

quondam Willelmi de Hamvelt super dicta paccione et jure ad opus dicti 

Pauli renunciavit promittens ratam servare. Testes W et Dordrecht datum 

sabbato post assumptionem. 

 

BP 1178 f 311v 13 za 21-08-1389. 

Johannes die Grove verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Grove prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 311v 14 za 21-08-1389. 

Voornoemde Paulus beloofde aan Willelmus van Hamvelt spoormaker 12 Gelderse 

gulden of de waarde en 3 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius 

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

 

Dictus Paulus promisit Willelmo de Hamvelt calcariatori (dg: XIII g) XII 

Ghelre gulden seu valorem et tria sextaria siliginis mensure de Busco ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 C 08 f. 312. 

 Quarta post assumptionem: woensdag 18-08-1389. 

 Sabbato post assumptionem Marie: zaterdag 21-08-1389. 

 

BP 1178 f 312r 01 wo 18-08-1389. 

Philippus Jozollo verklaarde ontvangen te hebben van Theodericus Baten soen 

en Arnoldus Stamelart van de Kelder 75 oude schilden, die zij beloofd 

hadden tbv Thomas Asinaris en de zijnen. 

 

Philippus Jozollo palam recognovit sibi fore satisfactum per Theodericum 

Baten soen et Arnoldum Sta de Penu de LXXV aude scilde quos ipsi 

promiserant ad opus Thome Asinaris et sociorum eius in litteris 

scabinorum ut dicebat promisit inde indempnes servare. Testes W et 

Dordrecht datum quarta post assumptionem. 

 

BP 1178 f 312r 02 za 21-08-1389. 

Destijds had Hermannus gnd Venbossche szv Arnoldus van Haenwijc verkocht 

aan Johannes gnd Carnauwe (1) een stenen huis en erf van Riquinus gnd Gast, 

in Den Bosch, bij de Jodenpoort, op de hoek van een straatje dat loopt naar 

het klooster van de Minderbroeders, (2) een kamer met ondergrond, ter 

plaatse gnd Zile, direct achter voornoemd stenen huis enerzijds en erfgoed 

van Nijcholaus gnd Fuijssen anderzijds. Thans verkocht voornoemde Johannes 

Carnauwe aan Johannes van Holaer riemmaker voornoemd stenen huis en erf, 

strekkend van de Vughterstraat tot aan voornoemde kamer; Gerardus van Swul 

timmerman heeft het recht te mogen bouwen in de gevel van voornoemd stenen 

huis, grenzend aan voornoemde kamer. De koper zal uit dit stenen huis en 

erf een b-erfcijns betalen van 10 schelling geld, daaruit te betalen boven 

een b-erfcijns van 13 pond geld, genoemd in de schepenbrieven. 

 

Notum sit universis quod cum Hermannus dictus Venbossche gener Arnoldi de 

Haenwijc domum lapideam et aream Riquini dicti (dg: Gi.) Gast sitam in 

Buscoducis prope portam judeorum super conum cuiusdam viculi tendentis 

versus claustrum fratrum minorum atque quandam cameram cum eius fundo 

sitam ad locum dictum Zile contigue retro dictam domum lapideam et aream 

ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti Fuijssen ex alio hereditarie 

vendidisset Johanni dicto Carnauwe prout in litteris constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Johannes Carnauwe dictam domum 

lapideam et aream tendentem a dicto Vuchtensi usque ad dictam (dg: 

dictam) cameram ut dicebat salvo tamen Gerardo de Swul carpentatori jure 

eidificandi in edificio dicto ghevel (dg: ....) dicte domus lapidee site 

(dg: in) contigue iuxta dictam cameram scilicet ad spissitudinem (dg: . 

.) seu (dg: latitudinem) longitudinem dimidii lapidis cocti et sua 

edificia per anchoras ad eius profectum firmandi in dicto edificio 

lapideo ghevel vocato juxta tenorem litterarum super hoc confectarum ut 

dicebat vendidit Johanni de Holaer corrigiatori cum primodictis litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: ex) hoc tamen addito quod dictus emptor solvet ex dicta 

lapidea et area (dg: hereditarium he) hereditarium censum (dg: X) decem 

solidorum monete exinde solvendum ultra hereditarium censum (dg: XIIII) 

XIII librarum monete in primodictis litteris contentum. Testes (dg: W) 

Heijme et W datum sabbato post (dg: na) assumptionem Marie. 
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BP 1178 f 312r 03 za 21-08-1389. 

Johannes Carnau verkocht aan Johannes van Holaer riemmaker een b-erfcijns 

van 10 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, ter plaatse gnd Zile, tussen 

de gevel van een stenen huis van voornoemde Johannes enerzijds en erfgoed 

van Godefridus van Lijt anderzijds, welk erfgoed voornoemde Johannes Carnau 

voor voornoemde cijns van 10 pond in cijns uitgegeven24 had aan Gerardus gnd 

van Swul timmerman. Deze cijns van 10 pond is belast met 3 pond voornoemd 

geld b-erfcijns, die voornoemde Johannes van Holaer van nu af zal betalen 

uit eerstgenoemd erfgoed, in afkorting van voornoemde cijns van 10 pond. 

Voornoemde cijns van 3 pond zal ook afgekort worden van voornoemde cijns 

van 13 pond die gaat uit het stenen huis en erf en uit eerstgenoemd 

erfgoed. 

 

Johannes Carnau (dg: -we hereditatem) hereditarium censum decem librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

quadam (dg: d camera) #hereditate# sita in Buscoducis ad locum dictum 

Zile inter (dg: hereditatem) edificium lapideum dictum ghevel domus 

lapidee dicti Johannis ex uno et inter hereditatem Godefridi de Lijt ex 

alio quam hereditatem dictus Johannes Carnau dederat ad censum Gerardo 

dicto de Swul carpentatori scilicet pro dicto hereditario censu X 

librarum prout in litteris vendidit Johanni de Holaer corrigiatori 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere exceptis tribus libris hereditarii census dicte 

monete de dicto censu X librarum qui census trium librarum ex primodicta 

hereditate prius de jure solvendus et quem censum trium librarum dicte 

monete dictus Johannes de Holaer emptor nunc (dg: dep) deinceps solvet 

annuatim ex (dg: dictis i) primodicta hereditate in abbreviationem et 

defalcacionem dicti census X librarum scilicet quod semper de dictis X 

libris exponent et solvet dictas tres libras ut premittitur (dg: testes 

datum supra) qui census (dg: tribus) trium librarum monete eciam 

defalcabitur de dicto censu XIII librarum ex (dg: dicta me) domo lapidea 

et area et ex primodicta hereditate (dg: solvend). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 312r 04 za 21-08-1389. 

Hubertus van Alphen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hubertus de Alphen per totum pre[buit] et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 312r 05 za 21-08-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 125 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) en hetzelfde bedrag met 

Sint-Remigius over een jaar (za 01-10-1390) te betalen; opstellen in twee 

brieven. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori centum (dg: .) et XXV Hollant 

gulden (dg: g) seu valorem ad nativitatis Johannis (dg: Jo) proxime 

futurum et tantum a festo Remigii proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. Et ponetur in duabus litteris. 

 

BP 1178 f 312r 06 za 21-08-1389. 

Rodolphus zvw Rodolphus van Tefelen verkocht aan Heijlwigis wv Gerardus 

Nollen een n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de waarde, met Pinksteren 

te betalen, gaande uit een huis en tuin in Lith, tussen Johannes Hagen 

enerzijds en Johannes Paesdach anderzijds, reeds belast met 9 schelling 

gemeen paijment. 

 

Rodolphus filius quondam Rodolphi de (dg: Ves) Tefelen hereditarie 

vendidit Heijlwigi relicte quondam Gerardi Nollen hereditarium censum 

                         
24 Zie ← BP 1177 f 061v 08 do 16-07-1383, uitgifte van het erfgoed. 
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unius aude scilt #monete regis Francie# seu valorem solvendum hereditarie 

(dg: pentethe) pentecostes ex domo et orto sitis in Lijt in! hereditatem 

Johannis Hagen ex uno et inter hereditatem Johannis Paesdach (dg: d) ex 

alio promittens super omnia warandiam et aliam obligationem (dg: ob) 

deponere exceptis novem solidis communis pagamenti exinde prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 312r 07 za 21-08-1389. 

Johannes zv Arnoldus Stamelart van de Kelder verkocht aan Arnoldus van Beke 

zvw Goeswinus van Beke een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met 

Sint-Bartholomeus te betalen, voor het eerst over een jaar (wo 24-08-1390), 

gaande uit een hoeve van verkoper, die was van voornoemde Arnoldus 

Stamelart, in Geffen, welke hoeve voornoemde Arnoldus Stamelart geschonken 

had aan zijn voornoemde zoon Johannies en diens vrouw Enghela dvw Matheus 

Becker, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Johannes filius Arnoldi Stamelart de Penu hereditarie vendidit Arnoldo de 

Beke filio quondam Goeswini de Beke hereditarium censum duorum aude 

scilde seu valorem solvendum hereditarie Bartholomei et primo termino 

ultra annum ex quodam manso dicti venditoris qui fuerat dicti (dg: 

quondam) Arnoldi Stamelart sito in parochia de (dg: Nuwelan) Gheffen et 

ex attinentiis dicti mansi universis quocumque locorum sitis et quem 

mansum cum suis attinentiis dictus Arnoldus Stamelart dederat (dg: ad 

censum) dicto Johanni suo filio cum Enghela sua uxore filia quondam 

Mathei Becker nomine dotis ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: oneribus exinde) #censibus dominorum 

fundi# prius solvendis et sufficientem facere. Testes W et Dordrecht 

datum supra. 

 

BP 1178 f 312r 08 za 21-08-1389. 

Voornoemde Arnoldus van Beke zvw Goeswinus van Beke maakte bezwaar tegen 

alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Maria dvw Godefridus van 

Erpe met haar goederen. 

 

Dictus Arnoldus de Beke filius quondam Goeswini de Beke omnes vendiciones 

et alienaciones factas per Mariam filiam quondam Godefridi de Erpe cum 

suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 312r 09 za 21-08-1389. 

Engbertus zvw Willelmus gnd Coman verkocht aan Johannes van de Kloot een 

b-erfcijns van een gouden pieter of de waarde, die Johannes zvw Danijel van 

Vladeracken aan voornoemde Engbertus beloofd had, met Sint-Thomas te 

betalen, gaande uit een beemd gnd Loefwordel, in Oisterwijk, tussen 

Arnoldus van Laervenne enerzijds en erfgoed behorend aan het altaar van 

Sint-Katherina in de kerk van Oisterwijk anderzijds. 

 

Engbertus filius quondam Willelmi dicti Coman hereditarium censum unius 

aurei denarii communiter gulden peter vocati seu valorem quem Johannes 

filius quondam Danijelis de Vladeracken promisit se daturum et soluturum 

dicto Engberto hereditarie in festo Thome ex quodam prato dicto (dg: d) 

communiter Loefwordel sito in parochia de Oesterwijc inter hereditatem 

Arnoldi de Laervenne ex uno et inter hereditatem spectantem ad altare 

beate Katherine situm in ecclesia de Oesterwijc ex alio prout in litteris 

vendidit Johanni de Globo supportavit cum litteris et jure promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 312r 10 za 21-08-1389. 

Gertrudis wv Johannes gnd Boerdeman, haar kinderen Johannes en Petrus, en 

Johannes Berijs ev Katherina, dv voornoemde Gertrudis en wijlen Johannes 

Boerdeman, verkochten aan Johannes van Bladel bakker 2 bunder beemd, in 
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Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd in het Henrics Broek, tussen Elizabeth 

Reijners enerzijds en een gemene steeg anderzijds, belast met (1) 1 oude 

groot aan de hertog, (2) een b-erfcijns van 3 schelling gemeen paijment aan 

erfg vw Goeswinus Cnode, (3) een b-erfcijns van 18 penning gemeen paijment, 

(4) een b-erfcijns van 20 schelling geld aan de koper. 

 

Gertrudis relicta quondam Johannis dicti Boerdeman cum tutore et Johannes 

Petrus liberi eius #liberi# et Johannes Berijs maritus et tutor legitimus 

Katherine uxoris filie dictorum Gertrudis et quondam Johannis Boerdeman 

duo bonaria prati sita in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto 

int Henrics Broec inter hereditatem Elizabeth Reijners ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebant vendiderunt Johanni de Bladel 

pistori promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere 

exceptis uno grosso antiquo #domino duci# et hereditario censu trium 

solidorum communis pagamenti heredibus quondam Goeswini Cnode et 

hereditario censu XVIII denariorum (dg: pagamenti) communis pagamenti 

exinde solvendis (dg: testes datum supra) et hereditario censu XX 

solidorum monete dicto emptori exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 312r 11 za 21-08-1389. 

Johannes Cloet timmerman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Cloet carpentarius prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 C 09 f. 312v. 

 Sabbato post assumptionem Marie: zaterdag 21-08-1389. 

 in festo assumptionis: zondag 15–08-1389. 

 in crastino Bartholomei: woensdag 25-08-1389. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 26-08-1389. 

 in crastino Egidii: donderdag 02-09-1389. 

 

BP 1178 f 312v 01 za 21-08-1389. 

Johannes die Mesmaker van Berze verkocht aan Heijlwigis ev Johannes van 

Swalmen schoenmaker, tbv voornoemde Johannes, een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en tuin, in 

Oostelbeers, tussen Theodericus van den Venne enerzijds en Everardus 

Mesmaker anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes die Mesmaker de Berze hereditarie vendidit Heijlwigi uxori 

Johannis de Swalmen (dg: ad) sutoris ad opus eiusdem Johannis 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia de 

Oestelberze inter hereditatem Theoderici van den Venne ex uno et inter 

hereditatem Everardi Mesmaker (?dg: fratris dicti venditoris) ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem aliam deponere 

excepto censu domini ducis exinde solvendo et sufficientem facere. Testes 

W et Dordrecht datum sabbato post assumptionem. 

 

BP 1178 f 312v 02 za 21-08-1389. 

Arnoldus gnd Hacke en Johannes van Ouden beloofden aan Godescalcus gnd 

Westvelinc 32 Hollandse gulden of de waarde in goud met Sint-Remigius 

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

 

Arnoldus dictus Hacke et Johannes de Ouden promiserunt Godescalco dicto 

Westvelinc XXXII Hollant gulden (dg: seu valorem) seu valorem in auro ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 312v 03 zo 15–08-1389. 

Johannes van Herlaer heer van Meerwijc machtigde Arnoldus Rover Boest zijn 

cijnzen, pachten en tegoeden te manen. 
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Johannes de Herlaer dominus de Meerwijc dedit potestatem Arnoldo Rover 

Boest monendi eius census pacciones et debita etc ad revocacionem. Testes 

Willelmus et Rover datum in festo assumptionis. 

 

BP 1178 f 312v 04 wo 25-08-1389. 

Henricus Sweelwart en Emondus van Hellu beloofden aan Philippus Jozollo etc 

62 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389; 

6+30+31+30+25=122 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus !Sweelwart et Emondus de Hellu promiserunt Philippo Jozollo etc 

LXII aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos pena II. Testes Berkel et Coptiten datum in crastino 

Bartholomei. 

 

BP 1178 f 312v 05 wo 25-08-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. ?Scilicet vel dedit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 312v 06 do 26-08-1389. 

Een vidimus maken van 3 brieven, beginnend met “Aleijdis dvw Theodericus 

gnd Pijlec”, “Arnoldus gnd van Haenwijc” en “Hermannus gnd Venbossche” en 

Johannes van Holaer riemmaker beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te 

stellen aan Johannes Carnaue. 

 

Et fiet vidimus de (dg: littera) 3 litteris quarum una Aleijdis filia 

quondam Theoderici (dg: P) dicti Pijlec secunda (dg: Hermannus dictus 

Venbossch et tercia) Arnoldus dictus de Haenwijc et tercia Hermannus 

dictus Venbossche et Johannes de Holaer (dg: q) corrigiator promisit 

super omnia tradere Johanni Carnaue ut in forma. Testes Heijme et Rover 

datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1178 f 312v 07 do 26-08-1389. 

Arnoldus die Meester zvw mr Wolterus beloofde aan Johannes van Zanbeke zvw 

Theodericus van Zanbeke 22 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Laurencius 

aanstaande (wo 10-08-1390) te betalen. 

 

Arnoldus die Meester filius quondam magistri (dg: Wolph) Wolteri promisit 

Johanni de Zanbeke filio quondam (dg: Johannis de) Theoderici de (dg: B) 

Zanbeke XXII Ghelre gulden seu valorem ad festum Laurencii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 312v 08 do 26-08-1389. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Lemken ev Mechtildis dvw Johannes Meelman 

verkocht aan Johannes van Breda van Waelwijc een b-erfcijns van 9 pond 

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

gaande uit een huis25 en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van wijlen hr Godefridus van Os ridder enerzijds en erfgoed van 

wijlen Nijcholaus gnd Leijdecker anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti (dg: Lenken) Lemken maritus et 

tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis Meelman 

hereditarium censum !hereditarium novem librarum monete quem se solvendum 

habere dicebat hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam 

domini Godefridi de Os militis ex uno et inter hereditatem quondam 

Nijcholai dicti Leijdecker ex alio cum attinentiis dictorum domus et orti 

singulis et universis ut dicebat vendidit Johanni de Breda de Waelwijc 

                         
25 Zie ← BP 1177 f 181r 04 vr 03-03-1385, uitgifte van dit huis. 
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promittens warandiam et obligationem in dicto censu existentem deponere 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 312v 09 do 26-08-1389. 

Heijlwigis dvw Theodericus Spiker machtigde Sijmon van Loeken een 

b-erfpacht te manen etc van 1 mud rogge, maat van Oerle, gaande uit een 

hoeve van Petrus gnd Tielkens soen van Zeelst, gnd het Goed Berghe, in 

Zeelst, welke pacht aan voornoemde Heijlwigis was verkocht door voornoemde 

Petrus Tielkens soen. 

 

(dg: Hej) Heijlwigis filia quondam Theoderici Spiker dedit (dg: 

potestatem) Sijmoni de Loeken potestatem monendi etc hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Oerle solvendam hereditarie ex 

quodam manso Petri dicti Tielkens soen de Zeelst dicto tGoet (dg: d) ten 

Berghe sito in Zeelst et ex attinentiis dicti mansi singulis et universis 

venditam dicte Heijlwigi a dicto Petro Tielkens soen prout in litteris 

usque ad revocacionem. Testes (dg: datum supra) Heijme et Rover datum 

supra. 

 

BP 1178 f 312v 10 do 26-08-1389. 

De broers Henricus en Gerardus, kvw hr Gerardus van Aa ridder, beloofden 

aan Nijcholaus Coel nzvw hr Nijcholaus van Aa investiet van de kerk van 

Gestel 35½ Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (ma 

25-07-1390) te betalen. 

 

Henricus et Gerardus fratres liberi quondam #domini# Gerardi de Aa 

#militis# promiserunt Nijcholao Coel filio (dg: q) naturali quondam 

domini Nijcholai de Aa investiti olim ecclesie de Ghestel XXXV et 

dimidium Hollant gulden seu valorem ad festum Jacobi proxime futurum (dg: 

futurum) persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 312v 11 do 26-08-1389. 

Arnoldus nzvw Arnoldus Berwout verkocht aan Arnoldus Berwout wettige zvw 

voornoemde Arnoldus Berwout een n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit kamers met ondergrond van verkoper, in Den Bosch, over 

het kerkhof van Sint-Jan-Evangelist, tussen erfgoed van Hermannus zv 

Egidius Hillen soen van Gravia enerzijds en voornoemd kerkhof anderzijds, 

reeds belast met 4 pond voornoemd geld. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam Arnoldi Berwout hereditarie vendidit 

Arnoldo #Berwout# filio legitimo dicti quondam Arnoldi Berwout 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex quibusdam cameris cum earum fundis dicti 

venditoris sitis in Busco ultra cijmitherium beati Johannis ewangeliste 

inter hereditatem Hermanni filii Egidii (dg: filie) Hillen soen de Gravia 

ex uno et inter dictum cijmitherium ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem aliam deponere exceptis IIII 

libris dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 312v 12 do 02-09-1389. 

Johannes gnd Cnope verkocht aan Petrus zvw Petrus gnd Scampart de helft van 

een hofstad26 in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Elizabeth 

gnd van Breda enerzijds en erfgoed van Gerardus gnd Lange anderzijds, te 

weten de helft naast voornoemd erfgoed van Gerardus Lange, aan hem verkocht 

door Willelmus zv Willelmus van Hoelt; echter van deze helft uitgezonderd 

een stukje erfgoed naast het water, welk stukje Hermannus Oeden soen in 

                         
26 Zie ← BP 1176 f 225r 04 do 24-10-1381, verkoop van de andere helft van de 

hofstad. 
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cijns gekregen had van voornoemde Johannes Cnope. 

 

Johannes dictus Cnope medietatem cuiusdam domistadii siti in Busco ad 

aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Elizabeth dicte de Breda ex uno 

et inter hereditatem Gerardi dicti Lange ex alio scilicet illam 

medietatem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Gerardi 

Lange venditam sibi a Willelmo filio Willelmi de Hoelt (dg: supportavit 

cum litteris et jure) prout in litteris vendidit Petro filio quondam 

Petri dicti Scampart supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligatilonem ex parte sui deponere salva tamen dicto Hermanno 

dicta particula hereditatis minus tamen de dicta medietate quadam (dg: 

parte) particula hereditatis sita (dg: supra aquam) iuxta aquam quam 

particulam hereditatis Hermannus Oeden soen (dg: eg) erga dictum Johannem 

Cnope ad censum acquisiverat ut dicebat. Testes W et Dordrecht datum in 

crastino Egidii. 

 

BP 1178 f 312v 13 do 02-09-1389. 

Voornoemde Petrus droeg over aan Hermannus Oeden soen. 

 

Dictus Petrus supportavit Hermanno Oeden soen cum litteris et jure 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 312v 14 do 02-09-1389. 

Johannes Knoep droeg over aan voornoemde Petrus een b-erfcijns van 15 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een stukje erfgoed in 

Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter het huis van voornoemde Johannes 

Knoep, in de tuin van voornoemde Johannes, tussen erfgoed van Hermannus 

Oeden soen enerzijds en erfgoed van Rodolphus van Breda anderzijds, welk 

stukje 67½ voet lang is, af te meten van een paal achter in voornoemde tuin 

geplaatst naast de beerput richting de Vughterstraat, welke stukje erfgoed 

voornoemde Johannes Knoep voor voornoemde cijns uitgegeven27 had aan 

Hermannus Oeden soen. 

 

Johannes Knoep hereditarium censum quindecim solidorum monete quem (dg: 

so) solvendum habet hereditarie nativitatis Johannis ex quadam particula 

hereditatis sita in Busco ad aggerem vici Vuchtensis retro domum dicti 

Johannis Knoep et !in orto ipsius Johannis inter hereditatem Hermanni 

Oeden soen ex uno et inter hereditatem Rodolphi de Breda ex alio et que 

particula continet sexaginta septem et dimidiam pedatas in longitudine 

mensurando a quodam palo retro in dicto orto fixo iuxta cloacam ibidem 

versus vicum Vuchtensem quam particulam hereditatis dictus Johannes Knoep 

dederat ad censum Hermanno Oeden soen pro dicto censu prout in litteris 

supportavit dicto Petro cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui in dicto censu existentem deponere. 

 

BP 1178 f 312v 15 do 02-09-1389. 

Voornoemde Petrus droeg over aan Hermannus Oeden soen. 

 

Dictus Petrus supportavit Hermanno Oeden soen cum litteris. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 312v 16 do 02-09-1389. 

Hermannus Oeden soen beloofde aan voornoemde Johannes Knoep 69 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

+. 

Hermannus Oeden soen promisit Johanni Knoep predicto LXIX Hollant gulden 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

                         
27 Zie ← BP 1177 f 175r 03 za 14-01-1385, uitgifte van dit stukje. 
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datum supra. 

 

1178 mf9 C 10 f. 313. 

 Sexta post Bartholomei: vrijdag 27-08-1389. 

 Sabbato post Bartholomei: zaterdag 28-08-1389. 

 in crastino decollacionis Johannis: maandag 30-08-1389. 

 

BP 1178 f 313r 01 vr 27-08-1389. 

Engbertus zvw Nijcholaus van Arle verkocht alle goederen, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders, aan zijn broer Ghisbertus. 

 

Engbertus filius quondam Nijcholai de Arle omnia et singula bona sibi de 

morte quondam suorum parentum successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita vendidit Ghisberto suo fratri promittens (dg: w) 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Berkel et W 

datum sexta post Bartholomei. 

 

BP 1178 f 313r 02 vr 27-08-1389. 

Broeder Nijcholaus van Bussel orde van de Predikheren verklaarde al het 

geld te hebben ontvangen, dat hem de komende 4 jaar zal toekomen, van een 

lijfrente van 13 oude schilden, welke rente Gheerlacus van Nuwelant en zijn 

moeder Luijtgardis moeten betalen aan voornoemde broeder Nijcholaus. 

 

Frater Nijcholaus de Bussel ordinis predicatorum palam recognovit sibi 

fore satisfactum (dg: .) de tota pecunia sibi provenienda (dg: occacione 

vital) ad spacium quatuor annorum datam presentium sine medio sequentium 

occacione vitalis pensionis XIII aude scilde quam pensionem Gheerlacus de 

Nuwelant et Luijtgardis eius mater dicto fratri Nijcholao solvere 

tenentur (dg: ad v) annuatim ad vitam eiusdem fratris Nijcholai prout in 

litteris dicebat contineri. Testes (dg: Berkel testes) datum supra. 

 

BP 1178 f 313r 03 vr 27-08-1389. 

Gheerlacus van Zonne zv Arnoldus beloofde aan Katherina van den Water 30 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te 

betalen. 

 

Gheerlacus de Zonne filius Arnoldi promisit Katherine van den Water XXX 

Ghelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. 

 

BP 1178 f 313r 04 za 28-08-1389. 

Henricus van Diegden snijder droeg over aan Henricus Dicbier zv Godefridus 

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

Lodekinus gnd van Os enerzijds en erfgoed van Hadewigis gnd van Crumvoert 

anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door Theodericus zvw Johannes gnd 

van Essche. Willelmus en Margareta, kv voornoemde Henricus van Diegden, 

Henricus Hadewigen ev Elizabeth, en Godefridus Vos ev Metta, dv voornoemde 

Henricus van Diegden deden afstand. 

 

Henricus de Diegden sartor domum et aream sitam in Busco in vico dicto 

Peperstraet inter hereditatem Lodekini dicti de Os ex uno et inter 

hereditatem Hadewigis dicte de Crumvoert ex alio venditam sibi a 

Theoderico (dg: dicto de Essche) filio quondam Johannis dicti de Essche 

per judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris 

supportavit Henrico Dicbier filio Godefridi cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligatilonem ex parte sui deponere. Quo 

facto Willelmus et Margareta liberi dicti Henrici de Diegden cum tutore 

Henricus Hadewigen maritus et tutor Elizabeth sue uxoris et Godefridus 

Vos maritus et tutor legitimus Mette sue uxoris filiarum dicti Henrici de 

Diegden super dicta domo et area et (dg: super) jure ad opus dicti 

Henrici Dicbier renucniaverunt promittentes cum tutore ratam servare. 
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Testes testes W et Dordrecht datum sabbato post Bartholomei. 

 

BP 1178 f 313r 05 za 28-08-1389. 

Theodericus van Essche beloofde voornoemde Henricus van Diegden en zijn 

kinderen en schoonzoons schadeloos te houden. 

 

Theodericus de Essche promisit super habita et habenda dictos Henricum de 

Diegden et suos liberos et generos indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 313r 06 za 28-08-1389. 

Willelmus van Oijen zv Johannes droeg over aan Johannes van Neijnsel en 

Martinus Monics drie maal een bedrag van 20 oude schilden, aan hem beloofd28 

door Johannes gnd Bessellen. 

 

Willelmus de Oijen filius Johannis XX (dg: aude s) denarios antiquos 

cmmuniter scilde vocatos atque XX aureos denarios antiquos communiter 

aude scilde vocatos atque XX aureos denarios antiquos communiter aude 

scilde vocatos promissos sibi a Johanne dicto Bessellen prout in 

quibusdam litteris continetur supportavit Johanni de Neijnsel et Martino 

Monics seu eorum alteri cum litteris et jure. Testes W et Dordrecht datum 

supra. 

 

BP 1178 f 313r 07 za 28-08-1389. 

Willelmus van Oijen zv Johannes van Oijen droeg over aan Johannes van 

Neijnsel en Martinus Monics 20 oude schilden, aan hem beloofd door Johannes 

gnd van Loet schoenmaker. 

 

Willelmus de Oijen filius Johannis de Oijen viginti aureos denarios 

antiquos communiter aude scilde vocatos promissos sibi a Johanne dicto de 

Loet sutore prout in litteris supportavit Johanni de Neijnsel et Martino 

Monics seu eorum alteri cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 313r 08 za 28-08-1389. 

Johannes van Vucht zvw Theodericus van Vucht bakker ev Herbergis dvw 

Cristianus gnd Conincs verkocht aan Elizabeth dvw Johannes Conincs een 

n-erfcijns van 4 pond geld, uit een b-erfcijns van 7 pond voornoemd geld, 

welke cijns van 7 pond voornoemd geld behoort aan voornoemde Johannes en 

diens vrouw Gheerborgis, in een b-erfcijns van 15 pond voornoemd geld, die 

Emelricus gnd Vos zvw Everardus van Lijt aan voornoemde wijlen Cristianus 

Coninc beloofd had, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit (1) een huis en erf in Den Bosch, aan de 

Korenbrug, tussen erfgoed van Gerardus Loij enerzijds en erfgoed van wijlen 

Ghibo gnd Nouden anderzijds, (2) een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, 

uit een b-erfcijns29 van 4 pond voornoemd geld, die Gerardus van der Horst 

beloofd had aan Gijnta wv voornoemde Everardus van Lijt, aan voornoemde 

Emelricus en aan diens zuster Metta, een helft te betalen met Kerstmis en 

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

Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus Nolleken Quappe 

enerzijds en erfgoed van Agnes sv Willelmus Kemmer anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de stadsmuur, welke cijns van 3 

pond voornoemde Gijnta, Emelricus en Metta tot onderpand hadden gesteld van 

de cijns van 15 pond; van welke cijns van 15 pond de andere 8 pond behoren 

aan Johannes Coninc. 

 

Johannes de Vucht filius quondam Theoderici de Vucht pistoris maritus et 

tutor legitimus Herbergis sue uxoris filie quondam Cristiani dicti 

                         
28 Zie ← BP 1177 f 303r 03 do 07-06-1386, belofte op 11-11-1386 20 oude 

schilden te betalen. 
29 Zie ← BP 1177 f 093r 03 ±do 24-12-1383, belofte van een erfcijns, gaande 

uit onder meer deze cijns. 
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Conincs hereditarium censum IIII librarum monete de !hereditate septem 

librarum dicte monete qui census septem librarum dicte monete spectat ad 

dictum Johannem et Gheerborgem eius uxorem in hereditario censu quindecim 

librarum dicte monete quem Emelricus dictus Vos filius quondam Everardi 

de Lijt promisit se daturum et soluturum dicto quondam Cristiano Coninc 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex domo et area 

sita in Busco ad pontem dictum Corenbrugge inter hereditatem Gerardi Loij 

ex uno et inter hereditatem quondam Ghibonis dicti Nouden ex alio prout 

in litteris et ex hereditario censu trium librarum dicte monete de 

hereditario censu quatuor librarum dicte monete quem censum quatuor 

librarum jamdictum Gerardus van der Horst (dg: promisit dicto) Gijnte 

relicte dicti quondam Everardi de Lijt et dicto Emelrico et Mette sorori 

eiusdem (dg: El) Emelrici #dare et# solvere promisit hereditarie terminis 

solucionis predictis ex domo area et orto sitis in Busco ultra pontem 

piscium inter hereditatem Arnoldi quondam Nolleken Quappe ex uno et inter 

hereditatem Agnetis sororis Willelmi Kemmer ex alio tendentibus a communi 

via retrorsum ad murum oppidi de Busco quem censum trium librarum 

antedicti Gijnta Emelricus et Metta pro solucionis dicti census quindecim 

ad pignus imposuerunt (dg: et de) prout in litteris predictis continetur 

et de quo censu quindecim librarum alie octo libre dicti census spectant 

ad Johannem Coninc ut dicebat vendidit Elizabeth filie qondam Johannis 

Conincs supportavit cum litteris occacione etc promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere. Testes Heijme et W datum 

supra. 

 

BP 1178 f 313r 09 ma 30-08-1389. 

Jacobus zv Gerardus van Vladeracken vroeg aan zijn vader om toestemming 

buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten te mogen gaan van zijn vader. 

 

Jacobus filius Gerardi de Vladeracken instanter petiit a dicto Gerardo 

suo (dg: fratre) patre potestatem eundi !?exeuntem et essendi extra domum 

convictum et expensas dicti Gerardi nomine emancipationis et Gerardus 

(dg: ?si) annuit. Testes W et (dg: G) Dordrecht datum in crastino (dg: 

nativitatis) decollacionis Johannis. 

 

BP 1178 f 313r 10 ma 30-08-1389. 

Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems beloofde aan Henricus zvw 

Lambertus Rijxken 47 Hollandse dobbel, 3 Hollandse gulden voor 2 dobbel 

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

 

Henricus de Arkel filius quondam Reijneri Willems promisit Henrico filio 

quondam Lamberti Rijxken quadraginta septem Hollant dobbel scilicet III 

Hollant gulden pro duobus dobbel computato seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. (dg: G et W) Heijme et Gerardus 

datum supra. 

 

BP 1178 f 313r 11 ma 30-08-1389. 

Johannes van Welle zvw Theodericus gnd van Welle ev Heijlwigis dvw 

Godefridus van Verlaer verkocht aan Godefridus zvw voornoemde Godefridus 

van Verlaer alle erfgoederen, die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na 

erfdeling na overlijden van voornoemde Godefridus, in Mierlo en daarbuiten 

gelegen, voor voornoemde Johannes gereserveerd zijn deel in een stuk 

erfgoed gnd eusel van wijlen voornoemde Godefridus van Verlaer, ter plaatse 

gnd die Dicrijt, belast met grondcijnzen. 

 

Johannes de Welle filius quondam Theoderici dicti de Welle maritus et 

tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Godefridi de Verlaer 

omnes hereditates sibi (dg: de) et dicte sue uxori de morte dicti quondam 

Godefridi successione advolutas quocumque locorum in parochia de Mierle 

et extra parochiam de Mierle situatas prout huiusmodi hereditates dicto 

Johanni mediante divisione prius habita inter ipsum et suos in hoc 
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coheredes cesserunt in partem ut dicebat excepta dicto Johanni et sibi 

reservata parte (dg: sibi compe) dicto Johanni competente in pecia 

hereditatis dicte eeusel dicti quondam Godefridi de Verlaer sita in loco 

dicto die Dicrijt ut dicebat vendidit Godefrido filio dicti quondam 

Godefridi de Verlaer promittens warandiam et questionem proximitatis et 

aliam obligationem deponere exceptis censibus domino fundi exinde 

solvendis. Testes Aa et W datum datum supra. 

 

BP 1178 f 313r 12 di 31-08-1389. 

Rutgherus, zv Batha gnd van der Eijkendonc verwekt door wijlen Gerardus gnd 

van den Mortel, verkocht aan zijn broer Franco zvw Johannes gnd Francke 

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

uit een b-erfcijns van 3 pond 5 schelling voornoemd geld, die Theodericus 

gnd Veren Hadewigen soen met Kerstmis moet betalen aan voornoemde 

Rutgherus, gaande uit (1) de helft, die aan voornoemde Rutgherus behoorde, 

in een huis en tuin van wijlen Rutgherus van der Eijkendonc, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Eikendonk, tussen Willelmus van den 

Hoernic enerzijds en {f.313v} Theodericus gnd Veren Hadewigen soen 

anderzijds, (2) de helft, die aan eerstgenoemde Rutgherus behoorde, in een 

stuk land, gnd dat Geerken, onder de vrijdom van Den Bosch, voor het huis 

van Arnoldus gnd Bollen, tussen een gemene weg enerzijds en Petrus Marinen 

soen anderzijds, (3) de helft, die aan eerstgenoemde Rutgherus behoorde, in 

een b-erfcijns van 23 schelling voornoemd geld, gaande uit een huis en tuin 

van wijlen Arnoldus gnd Ghiben soen van der Eijkendonc, ter plaatse gnd 

Eikendonk. 

 

Rutgherus filius Bathe dicte van der Eijkendonc ab eadem Batha et Gerardo 

quondam dicto van den Mortel pariter genitus hereditarie vendidit 

Franconi fi[lio] quondam Johannis ?dicti (dg: Fr) Francke soen #suo 

fratri# hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex hereditario censu trium librarum et quinque 

solidorum dicte monete quem (dg: dictus) #Theodericus dictus Veren 

Hadewigen soen dicto# Rut venditori solvendum habet hereditarie termino 

solucionis predicto ex medietate que ad dictum Rut venditorem spectabat 

in domo et orto quondam Rutgheri van der Eijkendonc sitis infra 

libertatem opidi de Busco ad locum dictum Eijkendonc inter hereditatem 

Willelmi van den Hoernic ex uno et inter hereditatem (dg: dicti) 

 

1178 mf9 C 11 f. 313v. 

 Tercia post decollacionis Johannis: dinsdag 31-08-1389. 

 in die Egidii: woensdag 01-09-1389. 

 in crastino Egidii: donderdag 02-09-1389. 

 

BP 1178 f 313v 01 di 31-08-1389. 

Theoderici dicti Veren Hadewigen soen ex alio atque ex medietate que #ad# 
!dictum Rut spectabat in (dg: hereditate) pecia terre dicta dat Gheerken 

sita infra dictam libertatem ante domum Arnoldi dicti Bollen inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Petri Marinen soen ex alio 

atque ex medietate que ad (dg: dicti) primodictum Rut spectabat in 

hereditario censu viginti trium solidorum dicte monete solvendo 

hereditarie ex domo et orto quondam Arnoldi dicti Ghiben soen van der 

Eijkendonc sitis ad dictum locum Eijkendonc vocatum ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem in dicto censu trium librarum et quinque 

solidorum deponere et sufficientem facere. Testes Gerardus et Willelmus 

datum tercia post decololacionis Johannis baptiste. 

 

BP 1178 f 313v 02 di 31-08-1389. 

Destijds had Theodericus Buc een stenen huis en erf in Den Bosch, aan de 

Markt, naast erfgoed van wijlen Henricus Steenwech, geschonken aan zijn 

zoon Henricus en aan zijn schoonzoon Nijcholaus van Ghiessen zvw Johannes 

van Dommellen. Thans spraken voornoemde Henricus en Nijcholaus af dat geen 
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van hen beiden zijn helft van voornoemd huis en erf in moet brengen in de 

deling van de goederen die voornoemde Theodericus Buc en zijn vrouw Jutta 

zullen nalaten. 

 

Notum sit universis quod cum Theodericus Buc domum lapideam et aream 

sitam in Busco ad forum iuxta hereditatem quondam Henrici Steenwech 

hereditarie supportasset Henrico suo filio et (dg: Godefrido van den 

Steen) #Nijcholao de Ghiessen# filio quondam Johannis (dg: Meske) #de 

Dommellen# suo genero nomine dotis prout in litteris dicebat contineri 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis (dg: dictus Godefridus 

palam recognovit quod dictus) dicti (dg: Theodericus) Henricus et (dg: 

Godefridus) #Nij# consentierunt mutuo in hoc quod nullus eorum suam 

mediatetem dicte domus et aree reimportare tenebitur ad divisionem 

faciendam de bonis (dg: dicti) que dictus Theodericus Buc et Jutta eius 

(dg: ?mater) #uxor# in sua morte post se relinquent (dg: ve et quod ipsi 

Henricus et Godefridus omnia huiusmodi bona inter s). Testes datum supra. 

Et duplicetur. 

 

BP 1178 f 313v 03 wo 01-09-1389. 

Cristianus zvw Ludekinus van Zeelst en zijn kinderen Ludekinus en Jacobus 

schonken aan zijn Johannes die Bijtter zvw Rutgherus Bijtter en diens vrouw 

Heijlwigis dv voornoemde Cristianus (1) een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Ourle, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1a) een huis en tuin, 

behorend aan Godefridus van der Mere, in Zeelst, (1b) een tuin, die was van 

wijlen Heijlewigis gnd Meus en die nu aan voornoemde Godefridus behoort, in 

Zeelst, naast de akker gnd Huseakker, welke pacht in Zeelst aan het huis 

van voornoemde Godefridus geleverd moet worden, welke pacht voornoemde 

Cristianus gekocht had van voornoemde Godefridus van der Mere, (2) een 

b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Oerle, met Lichtmis in Oerle te 

leveren, gaande uit 2/3 deel van een stuk land dat was van wijlen Willelmus 

gnd Scuddekens, in Velthoven, tussen erfgoed van Henricus van Scoet, gnd 

die Zeenakker, enerzijds en Johannes gnd Louwer anderzijds, welke pacht 

voornoemde Cristianus gekocht had van Willelmus zvw Willelmus 

wollenklerenwever van Velthoven, (3) een b-erfpacht van 14 lopen rogge, 

maat van Oerle, met Lichtmis in Zeelst te leveren, gaande uit (3a) een 

akker van voornoemde Cristianus, gnd die Veldakker, in Zeelst, naast een 

gemene weg enerzijds en erfgoed gnd Coenenland anderzijds, (3b) een akker 

van voornoemde Cristianus, gnd die Huisakker, in Zeelst, tussen Henricus 

Bloijs enerzijds en wijlen Henricus Kisten anderzijds. 

 

Cristianus filius quondam Ludekini de Zeelst #Ludekinus et Jacobus eius 

liberi# hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Ourle 

solvendam hereditarie purificationis de domo et orto ad Godefridum van 

der (dg: Mere) Mere pertinentibus sitis in Zeelst et de quodam orto qui 

fuerat quondam Heijlewigis dicte Meus #et# nunc ad dictum Godefridum 

pertinet sito in Zeelst iuxta agrum den Huseacker nuncupatum et in Zeelst 

ad domum dicti Godefridi tradendam quam paccionem dictus Cristianus erga 

dictum Godefridum van der Mere emendo acquisiverat prout in litteris 

atque hereditariam paccionem decem lopinorum siliginis mensure de Oerle 

(dg: quam) solvendam hereditarie purificationis et in Oerle tradendam de 

duobus terciis partibus pecie terre que fuerat quondam Willelmi dicti 

Scuddekens site in parochia de Velthoven inter hereditatem Henrici de 

Scoet dictam die Zeenacker ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Louwer ex alio quam paccionem dictus Cristianus erga Willelmum filium 

quondam Willelmi textoris laneorum (dg: ...) de Velthoven emendo 

acquisiverat prout in litteris (dg: testes datum supra) atque 

hereditariam paccionem XIIII lopinorum siliginis mensure de Oerle 

solvendam (dg: here) et recipiendam hereditarie purificationis et in 

Zeelst tradendam ex quodam agro dicto die Veltacker #dicti Cristiani# 

sito in parochia de Zeelst (dg: inter hereditatem) iuxta communem plateam 

ex uno et inter hereditatem dictam Coenenlant ex alio atque ex agro dicto 
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die Huusacker (dg: s) dicti Cs sito in dicta parochia inter hereditatem 

Henrici Bloijs ex uno et inter hereditatem (dg: spec) quondam Henrici 

Kisten ex alio supportaverunt Johanni die Bijtter filio quondam Rutgheri 

Bijtter suo genero cum Heijlwige sua uxore filia dicti Cristiani nomine 

(dg: ?et ?dotis) ?etc (dg: promitten) cum litteris et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte sui in predictis paccionibus 

deponere (dg: testes datum) promittens super omnia omnia dictam paccionem 

XIIII lopinorum siliginis warandiam et et sufficientem facere. Testes 

(dg: d) Gerardus et Willelmus datum in die Egidii. 

 

BP 1178 f 313v 04 wo 01-09-1389. 

Cristianus zvw Ludekinus van Zeelst en zijn kinderen Ludekinus en Jacobus 

droegen over aan Johannes Bijtter zvw Rutgherus Bitter een stuk tuin ter 

plaatse gnd Hintham, tussen wijlen Johannes gnd Broc enerzijds en Egidius 

van Bruggen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts richting 

het westen tot aan een paal aldaar, welk deel aan voornoemde Cristianus 

verkocht was door Theodericus zv Tielmannus van Engelant. 

 

Cristianus filius quondam Ludekini de Zeelst #Ludekinus et Jacobus eius 

liberi# (dg: p) quandam peciam orti siti in loco dicto Hijntham inter 

hereditatem quondam Johannis dicti Broc ex uno et inter hereditatem 

Egidii de Bruggen ex alio tendentis a communi platea retrorsum versus 

occidens usque ad palum ibidem fixum venditam sibi #Cristiano# a 

Theoderico filio Tielmanni de Engelant prout in litteris supportaverunt 

Johanni Bijtter filio quondam Rutgheri Bitter cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 313v 05 wo 01-09-1389. 

Voornoemde Johannes Bijtter beloofde aan voornoemde Cristianus en zijn 

kinderen Ludekinus en Jacobus bij de deling van de goederen, die voornoemde 

Cristianus zal nalaten, in te brengen een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat. 

 

Dictus Johannes Bijtter promisit super omnia (dg: quod si ipse ad 

divisionem fa) dicto Cristiano (dg: ad opus liberorum heredum dicti 

Cristiani) #Ludekino et Jacobo liberis# quod #si# ipse Johannes 

imposterum ad divisionem faciendam de bonis que dictus Cristianus in (dg: 

so) sua morte morte post! relinquet venire (dg: volue) voluerit quod 

extunc dictus Johannes ad huiusmodi divisionem reimportabit hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco (dg: qu) antequam ipse 

Johannes ad huiusmodi divisionem venire poterit et ea condividere. 

 

BP 1178 f 313v 06 do 02-09-1389. 

Hermannus zv Hermannus Pinge beloofde aan Arnoldus zvw Arnoldus van der 

Drieborch 77 gulden of de waarde met Sint-Remigius over een jaar (za 01-10-

1390) te betalen. 

 

Hermannus filius Hermannus! Pinge promisit Arnoldo (dg: dicto Ho) filio 

quondam Arnoldi van der Drieborch septuaginta septem gulden seu valorem 

(dg: ad Remigii proxime) a Remigii proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes W et Dordrecht datum in crastino Egidii. 

 

BP 1178 f 313v 07 do 02-09-1389. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Hermannus 60 mud hop, Bossche 

maat, binnen 8 dagen rond Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1389) te 

leveren. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Hermanno sexaginta modios lupule mensure 

de Busco (dg: ?inf h) per octo dies ante festum (dg: f) Remigii proxime 

futurum seu infra octo dies post festum Remigii proxime futurum sine 
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medio sequentes persolvendos (dg: et in B). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 313v 08 do 02-09-1389. 

De broers Baudewinus en Lambertus, kvw Johannes zvw Baudewinus zvw 

Godefridus van den Molengrave, Theodericus van den Stripe ev Margareta dvw 

voornoemde Johannes zvw Baudewinus zv Godefridus van den Molengrave en 

Theodericus gnd Luijssel (dg: ev Engela) szv voornoemde Johannes zvw 

Baudewinus verkochten aan Lambertus die Bont 1/3 deel in (1) de helft van 

de molens van Willelmus Cortroc zvw Willelmus Cortroc van Casterle, staande 

in Casterle, (2) de helft van 5 bunder land van eerstgenoemde Willelmus 

Cortroc, in het gebied van de hertog, ter plaatse gnd in die Wedehage, (3) 

de helft van 2 beemden van wijlen eerstgenoemde Willelmus Cortroc, gnd Twee 

Heibeemden, in Casterle, naast voornoemde molens, (4) de helft van alle 

goederen van eerstgenoemde Willelmus Cortroc, in Lutter Liemde, welke 

helften wijlen voornoemde Baudewinus gekocht had van eerstgenoemde 

Willelmus Cortroc. Lasten van de kant van wijlen voornoemde Baudewinus en 

zijn zoon Johannes worden afgehandeld, uitgezonderd de lasten in de brief 

vermeld. Theodericus van Luijssel, Baudewinus en Theodericus van Stripe 

beloofden dat Theodericus zv voornoemde Theodericus van Luijssel, zodra hij 

meerderjarig is, van dit 1/3 deel afstand zal doen. 

 

Baudewinus et Lambertus fratres liberi quondam Johannis filii quondam 

Baudewini filii quondam Godefridi #(dg: fii)# quondam van den Molengrave 

Theodericus van den Stripe maritus et tutor Margarete sue uxoris (dg: et 

Theodericus de Luijssel maritus et tutor Engele generi) #filie dicti 

quondam Johannis filii# dicti quondam Baudewini filii Godefridi van den 

Molengrave et Theodericus dictus Luijssel generi dicti Johannis filii 

dicti quondam Baudewini unam terciam partem ad ipsos spectantem ut 

dicebant in (dg: medietate) dimidietate molendinorum (dg: quondam) 

Willelmi Cortroc filii quondam Willelmi Cortroc de Casterle sitorum in 

Casterle et attinentiarum omnium et singularum dictorum molendinorum 

atque in dimidietate quinque bonariorum terre primodicti (dg: quondam) 

Willelmi Cortroc sitorum in jurisdictione domini (dg: de Bucstel) nostri 

ducis Brabantie ad locum dictum in die Wedehage et in (dg: me) 

dimidietate duorum prati! primodicti quondam Willelmi Cortroc dictorum 

Twee Heijbeemde sitorum in Casterle iuxta molendina predicta atque in 

dimidietate omnium et singulorum bonorum primodicti (dg: quonda) Willelmi 

Cortroc sitorum in Lutter Lijemde quas (dg: medietates) dimidietates 

premissorum dictus quondam Baudewinus erga primodictum Willelmum Cortroc 

emendo acquisiverat prout in litteris (dg: ut) hereditarie vendiderunt 

Lamberto die Bont supportaverunt cum litteris et jure occacione etc dicte 

tercie partis promittentes ratam servare et obligationem ex parte dicti 

quondam Baudewini #et Johannis sui filii# deponere exceptis oneribus in 

dictis litteris contentis promittentes insuper dicti Theodericus de 

Luijssel Baudewinus et Theodericus de Stripe #super omnia# quod ipsi 

Theodericum filium dicti Theoderici de Luijssel (dg: quod ipsi) super 

dicta (dg: -m) tercia parte quamcito ad annos pubertatis pervenerit ad 

opus dicti emptoris facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 313v 09 do 02-09-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde drie, dwz aan Baudewinus, 

Theodericus en Theodericus, 50 Hollandse gulden of de waarde in mei over 2 

jaar te betalen. De brief overhandigen aan Godefridus Grieten soen. 

 

Dictus emptor promisit dictis 3 scilicet Baudewino Theoderico et 

Theoderico L Hollant gulden seu valorem (dg: ad f) a mensi maij proxime 

futuro ultra duos annos persolvendos. #Testes datum supra#. Tradetur 

littera Godefrido Grieten soen. 

 

BP 1178 f 313v 10 do 02-09-1389. 

Voornoemde drie beloofden aan Godefridus Grieten soen, tbv Theodericus zv 
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Theodericus van Luijssel, voornoemde 50 gulden te beleggen in erfgoederen, 

welke erfgoederen laatstgenoemde Theodericus gedurende zijn leven zal 

bezitten, en welke daarna over zullen gaan naar eerstgenoemde Theodericus 

zv Theodericus van Luijssel. De brief overhandigen aan Godefridus Grieten. 

 

Dicti 3 promiserunt super omnia #Godefrido Grieten soen ad opus 

Theoderici filii Theoderici de Luijssel# quod ipsi dictos L gulden 

exponent pro hereditatibus ad opus Theoderici filii Theoderici de 

Luijssel quas hereditates dictus Theodericus ad eius vitam possidet post 

eiusdem vitam ad dictum Theodericum filium dicti Theoderici de Luijssel 

hereditarie devolvendas. Testes datum supra. Traditur Godefrido Grieten. 

 

1178 mf9 C 12 f. 314. 

 in crastino Egidii: donderdag 02-09-1389. 

 anno LXXXIX in crastino Egidii: donderdag 02-09-1389. 

 in crastino nativitatis Marie: donderdag 09-09-1389. 

 in crastino nativitatis Marie anno octogesimo nono: 

   donderdag 09-09-1389. 

 

BP 1178 f 314r 01 do 02-09-1389. 

Arnoldus van der Braken verkocht aan Theodericus van den Hoevel zv 

Cristianus van den Hoevel een n-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-Martinus 

te betalen, gaande uit een akker gnd die Weriks Braak en een stuk beemd 

daaraan gelegen, in Oirschot, in de herdgang van Boterwijk, tussen Enghela 

van Casselaer enerzijds en Johannes van Wuestenberch anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus van der Braken hereditarie vendidit Theoderico van den Hoevel 

filio Cristiani van den Hoevel hereditarium censum sex librarum monete 

solvendum hereditarie Martini ex quodam agro dicto die Werics Brake et 

pecia (dg: ter) prati sibi adiacente sitis in parochia de Oerscot in 

pastoria de Boeterwijc inter hereditatem Enghele de Casselaer ex uno et 

inter hereditatem (dg: va) Johannis de (dg: We) Wuestenberch ex alio ut 

#dicebat# promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

(dg: censib) censu dominorum fundi et sufficientem facere. Testes W et 

Dordrecht datum in crastino Egidii. 

 

BP 1178 f 314r 02 do 02-09-1389. 

Johannes Coninc van Berlikem verkocht aan Johannes Kersmaker van Scijnle 

1/6 deel, dat aan Fredericus van der Veerdonc zvw Johannes van der Veerdonc 

gekomen was na overlijden van zijn ouders, in een beemd, gnd die Veerdonkse 

Beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die Hautart, tussen erfgoed van het 

klooster van Sint-Clara in Den Bosch enerzijds en het water gnd die Aa 

anderzijds, met wegen, welk 1/6 deel aan hem was verkocht door voornoemde 

Fredericus. 

 

Solvit XVI solidos. 

Johannes Coninc de Berlikem (dg: una) sextam partem que Frederico van der 

Veerdonc filio quondam Johannis van der Veerdonc de morte quondam suorum 

#parentum# jure successionis hereditarie (dg: est) advolutam in quodam 

prato dicto die Veerdoncsche Beemt sito in parochia de Scijnle ad locum 

dictum die Hautart inter hereditatem spectantem ad conventum sancte Clare 

in Busco ex uno et inter (dg: he) aquam dictam die Aa ex alio cum viis ad 

dictam sextam partem de jure spectantibus venditam sibi a dicto Frederico 

prout in litteris vendidit Johanni Kersmaker de Scijnle (dg: filio 

quondam Engberti Kersmaker) cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 314r 03 do 02-09-1389. 

Lambertus die Bont beloofde aan Theodericus van den Stripe 53½ Hollandse 
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gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te betalen. 

 

Lambertus die Bont promisit Theoderico van den Stripe LIII et dimidium 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 314r 04 do 02-09-1389. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan Lambertus zvw Johannes zvw Baudewinus van 

den Molengrave 52½ Hollandse gulden of de waarde in mei over een jaar te 

betalen. 

 

Dictus Lambertus promisit (dg: Ba) Lamberto filio quondam Johannis filii 

quondam Baudewini van den Molengrave LII et dimidium Hollant gulden seu 

valorem a mensi maij proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 314r 05 do 02-09-1389. 

Mr Johannes Goutsmit droeg over aan Johannes Priem van Berlaer een 

b-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, 

gaande uit erfgoederen in Haaren, welke pacht Reijnoldus goudsmid gekocht 

had van Walterus Woerm van Haren. Met achterstallige termijnen. 

 

Magister Johannes Goutsmit hereditariam paccionem duodecim lopinorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree (dg: q) ex 

hereditatibus sitis in parochia de Haren quam paccionem Reijnoldus (dg: 

quo) aurifaber erga Walterum Woerm de Haren emendo acquisiverat prout in 

litteris et quam nunc ad se spectare dicebat supportavit Johanni Priem de 

Berlaer cum literis et jure #et cum arrestadiis# promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 314r 06 do 02-09-1389. 

Voornoemde Johannes Priem en zijn kinderen Walterus en Willelmus beloofden 

aan Adam van Mierd 20 gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-

1390) te betalen. 

 

Dictus Johannes Priem Walterus et Willelmus eius liberi promiserunt Ade 

de Mierd XX (dg: Hollant g) gulden seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 314r 07 do 02-09-1389. 

Henricus zvw Paulus Kersmaker droeg over aan Martinus nzvw Jacobus gnd 

Copgovij een b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een hofstad30 in Den Bosch, aan 

het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Ghibo gnd Olijsleger 

enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Bever anderzijds, welke cijns 

voornoemde Henricus gekocht had van Johannes zvw Paulus Kersmaker en 

Egidius gnd van den Bossche. 

 

Henricus filius quondam Pauli Kersmaker hereditarium censum trium 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim (dg: 

Jo) Domini ex quodam domistadio sito in Busco ad finem vici Hijnthamensis 

inter hereditatem Ghibonis dicti Olijsleger ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Bever ex alio quem censum dictus Henricus erga Johannem 

filium quondam Pauli Kersmaker et Egidium dictum van den Bossche emendo 

acquisiverat prout in litteris supportavit Martino filio naturali quondam 

Jacobi dicti Copgovij cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

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

 

                         
30 Zie ← BP 1176 f 105r 07 wo 07-03-1380, uitgifte van waarschijnlijk deze 

hofstad. 
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BP 1178 f 314r 08 do 02-09-1389. 

Henricus zvw Paulus Kersmaker droeg over aan voornoemde Martinus nzvw 

Jacobus gnd Copgovij een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis en tuin in Hintham, tussen Albertus Claes soen 

enerzijds en Gerardus gnd Maes soen anderzijds, welke cijns aan hem was 

verkocht door Johannes zv Goddinus die Olijsleger. 

 

Henricus filius quondam Pauli Kersmaker hereditarium censum quadraginta 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et 

orto sitis in (dg: p) Hijntam inter hereditatem Alberti Claes soen ex uno 

et inter hereditatem Gerardi dicti Maes soen ex alio venditum sibi a 

Johanne filio Goddini die Olijsleger prout in litteris (dg: promittens) 

supportavit dicto Martino (dg: pro) cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 314r 09 do 02-09-1389. 

Paulus gnd Bits soen en zijn vrouw Elizabeth wv Baudewinus van der Hoeven 

droegen over aan Nijcholaus van Eijndoven 4 mud rogge b-erfpacht, maat van 

Someren, uit een b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Someren, welke pacht 

van 6 mud Elizabeth dv voornoemde Elizabeth met Lichtmis beurt, gaande uit 

erfgoederen in Someren, welke 4 mud Elizabeth dvw voornoemde Boudewinus van 

der Hoeven overgedragen had aan haar moeder eerstgenoemde Elizabeth, voor 

de duur van haar leven. 

 

Paulus dictus Bits soen maritus legitimus Elizabeth sue uxoris relicte 

quondam Baudewini van der Hoeven et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum 

tutore (dg: .) quatuor modios siliginis hereditarie paccionis mensure de 

Zoemeren de hereditaria paccione sex modiorum siliginis dicte mensure 

quam paccionem sex modiorum siliginis dicte mensure Elizabeth filia dicte 

(dg: d) Elizabeth solvendam habet hereditarie purificationis (dg: et 

supra hereditates) ex quibusdam hereditatibus in (?dg: ..) parochia de 

Zoemeren situatis (dg: prout q) quos quatuor modios siliginis dicte 

paccionis Elizabeth filia dicti (dg: quondam Bo) quondam Boudewini van 

der Hoeven primodicte Elizabeth sue matri quamdiu primodicta Elizabeth 

vixerit in humanis (dg: sp) supportavit prout in litteris supportaverunt 

Nijcholao de Eijndoven cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Heijme et W datum supra. 

 

BP 1178 f 314r 10 do 02-09-1389. 

Een instrument maken. Zouden voornoemde Paulus gnd Bits soen en zijn vrouw 

Elizabeth wv Baudewinus van der Hoeven tussen nu en zondag Invocavit 

aanstaande (zo 20-02-1390) aan voornoemde Nijcholaus van Eijndoven 13 

Hollandse gulden of de waarde en 10 Vlaamse plakken betalen, dan zal 

voornoemde Nijcholaus aan hen voornoemde 4 mud rogge afstaan, alsmede een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, die eerder voor schepenen aan voornoemde 

Nijcholaus was overgedragen of verkocht door voornoemde Paulus en 

Elizabeth, en de brief daarvan. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen, hr Walterus Meelman, Johannes van de Kloot en Willelmus van 

Ghiessen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum ita quod si dicti Paulus et Elizabeth seu eorum 

alter persolvet dicto Nijcholao !hinc et dominicam invocavit proxime 

futuram inclusive XIII Hollant gulden seu valorem (dg: seu) et X 

Vleemsche placken semel extunc dictus Nijcholaus resignabit eis dictos 

quatuor modios siliginis et eciam hereditariam paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis prius dicto Nijcholao a dictis Paulo et Elizabeth 

supportatos seu venditos coram scabinis ut dicebat et eciam litteram (dg: 

exinde) mencionem inde facientem resignabit ut in forma. Acta in camera 

presentibus scabinis domino Waltero (dg: de) Meelman Johanne de Globo 

Willelmo de Ghiessen testibus (dg: ..) anno LXXXIX in crastino Egidii 
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hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 314r 11 do 09-09-1389. 

Johannes van Ghenderen goudsmid verkocht aan Henricus zv Johannes gnd die 

Bije van Zundert een n-erfcijns van 11 pond 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 Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Petrus Plaetmaker enerzijds en erfgoed van Katherina Croecs anderzijds, 

reeds belast met 8 pond voornoemd geld b-erfcijns. Deze brief en zijn 

andere brieven aan hem overhandigen of aan Johannes Valken soen. 

 

Johannes de Ghenderen aurifaber hereditarie vendidit Henrico filio (dg: 

quondam) Johannis dicti die Bije de Zundert hereditarium censum XI 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area dicti venditoris sita in Busco in vico Vuchtensi 

inter hereditatem quondam Petri Plaetmaker ex uno et inter hereditatem 

Katherine Croecs ex alio ut dicebat promittens super omnia #habita et 

habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis octo libris 

hereditarii census dicte monete inde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes W et Rover datum in crastino nativitatis Marie. Tradentur 

ista littera et alie eius littere sibi vel Johanni Valken soen. 

 

BP 1178 f 314r 12 do 09-09-1389. 

En hij kan terugkopen wanneer hij wil met 65 gulden pieter of de waarde en 

5 Vlaamse plakken, en met de volledige cijns van het jaar van wederkoop. De 

wederkoop moet een half jaar tevoren worden aangekondigd. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van Johannes van den Kloot, Arnoldus Hoernken, 

Johannes van Mameren en Johannes Valken soen. 

 

A. 

Et poterit redimere #semper# quandocumque voluerit cum #(dg: sexag) 

sexaginta quinque# gulden peter seu valorem #et cum quinque Vleemsche 

placken# et cum pleno censu anni redempcionis ut in forma tali tamen 

condicione quod #quando# dictus Johannes de Ghenderen seu eius heredes 

dictum hereditarium censum redimere voluerint extunc ipsi semper (dg: 

predictum) prius dicent se dictum censum volle redimere scilicet per 

spacium dimidii anni antequam ipsi huiusmodi censum rediment. Acta in 

camera presentibus Johanne de Globo Arnoldo Hoernken Johanne de Mameren 

et Johanne Valken soen testibus datum in crastino nativitatis (dg: Jo) 

Marie anno octogesimo nono (dg: ante) hora vesperarum. 

 

1178 mf9 C 13 f. 314v. 

 Dominica post Egidii: zondag 05-09-1389. 

 Secunda post nativitatis Marie: maandag 13-09-1389. 

 in festo exaltationis sancte crucis: dinsdag 14-09-1389. 

 Quinta post exaltationis crucis: donderdag 16-09-1389. 

 

BP 1178 f 314v 01 zo 05-09-1389. 

Johannes van Enghelant, zijn broer Lambertus en Johannes zv Jacobus van 

Enghelant beloofden aan hr Johannes van Mierd priester 16½ Brabantse dobbel 

mottoen of de waarde en 6 mud rogge, Bossche maat, een helft met Sint-

Petrus-Stoel (di 22-02-1390) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 

03-04-1390) te betalen en te leveren. 

 

Johannes de Enghelant et Lambertus eius frater et Johannes filius Jacobi 

de Enghelant promiserunt domino Johanni de Mierd presbitro XVI et 

dimidium Brabant dobbel mottoen seu valorem et sex modios siliginis 

mensure de Busco mediatim Petri ad cathedram #et# mediatim (dg: 

purificationis proxime) pasce proxime futurum persolvendos. Testes 

Gerardus et W datum dominica post Egidii. 
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BP 1178 f 314v 02 ma 13-09-1389. 

Johannes Hamer zvw Goddinus van Lijt verkocht aan Henricus Colen bakker een 

erfgoed, gnd een halve weide, in Lithoijen, ter plaatse gnd op die Lange 

Weide, tussen wijlen hr Wautgherus Welckens soen priester enerzijds en 

Zeelkinus zv Elizabeth gnd Godevarts anderzijds. 

 

Johannes Hamer filius quondam Goddini de Lijt hereditatem quandam dictam 

een halve weijde sitam in parochia de Lijttoijen in loco dicto (dg: pe) 

op die Lange Weijde inter hereditatem quondam domini (dg: Joh) Wautgheri 

Welckens soen presbitri ex uno et inter hereditatem Zeelkini filii 

Elizabeth dicte Godevarts ex alio ut dicebat vendidit Henrico Colen 

pistori promittens warandiam et obligationem deponere. Testes W et 

Dordrecht datum secunda post nativitatis Marie. 

 

BP 1178 f 314v 03 ma 13-09-1389. 

Johannes zvw Bernardus van Ouvermere vernaderde en behield. 

 
?Solvit. Nota. 

Johannes filius quondam Bernardi de Ouvermere prebuit et (dg: reportavit) 

obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 314v 04 ma 13-09-1389. 

Jacobus zvw Willelmus Vos van Berze droeg alle goederen, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn moeder Dijlla over aan zijn broer 

Willelmus Vos. 

 

Jacobus filius quondam Willelmi Vos de Berze omnia et singula bona sibi 

de morte quondam Dijlle sue (dg: u) matris successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita supportavit Willelmo Vos suo fratri 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 314v 05 ma 13-09-1389. 

Willelmus Vos zvw Willelmus Vos van Berze beloofde zijn broer Jacobus 

schadeloos te houden, als er iets van de goederen gnd het Goed te Put, in 

Middelbeers, en van de goederen gnd het Goed ter Vlaest, in Middelbeers, 

voor schepenen van Den Bosch zou worden uitgewonnen. 

 

Willelmus Vos filius quondam Willelmi Vos !Berze promisit super omnia 

Jacobo suo fratri quod si dicto Jacobo (dg: bo) aliquid et alique de 

bonis dictis tGoet te Put cum suis attinentiis sitis in parochia de 

Middelberze ac de bonis dictis (dg: ter) tGoet ter Vlaest cum suis 

attinentiis sitis in dicta parochia ut dicebat aliquid via juris coram 

scabinis in Busco evincentur quod extunc predictus Willelmus eundem 

Jacobum a dampnis sibi exinde eventuris indempnem observabit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 314v 06 ma 13-09-1389. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 205, inv.nr.3011, 13-09-1389. 

De broers Ghisbertus en Nijcholaus, kvw Nijcholaus van Arle en zijn vrouw 

Jutta, en Johannes gnd Loet szvw voornoemde Nijcholaus en Jutta, verkochten 

aan Gerardus Mesmaker een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oisterwijk, 

die Ghisbertus van den Leempoel zvw Engbertus van den Leempoel beloofd had 

aan Jutta wv Nijcholaus van Arle resp. na haar overlijden aan voornoemde 

Ghisbertus en Nijcholaus en hun broers Bertoldus, Engbertus en Johannes, en 

aan Johannes gnd Loet, met Lichtmis te leveren op het onderpand, gaande uit 

1/6 deel, behorend aan voornoemde Jutta, Bertoldus, Ghisbertus, Engbertus, 

Johannes en Nijcholaus, en aan Johannes Loet, in goederen gnd te Leempoel31 

die waren van voornoemde wijlen Engbertus van den Leempoel, in Oisterwijk, 

                         
31 Zie ← BP 1178 f 237v 01 do 03-06-1389, verkoop erfpacht uit ander 1/6 

deel van deze goederen. 
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ter plaatse gnd Berkel. Voornoemde Ghisbertus beloofde dat zijn voornoemde 

broers Bertoldus, Engbertus en Johannes nimmer rechten op deze pacht zullen 

doen gelden. 

 

Ghisbertus Nijcholaus fratres liberi quondam Nijcholai de Arle #et Jutte 

eius uxoris# #et Johannes dictus Loet gener dicti quondam Nijcholai et 

dicte quondam Jutte# hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Oesterwijc (dg: hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mens) quam Ghisbertus van den Leempoel filius quondam Engberti 

van den Leempoel promisit se daturum et soluturum Jutte relicte quondam 

Nijcholai de Arle ad eius vitam et post decessum eiusdem Jutte (dg: 

Bertoldo) #dictis# Ghisberto et Nijcholao fratribus et Bertoldo Engberto 

et Johanni fratribus eiusdem Jutte liberis et Johanni dicto Loet (dg: ge) 

hereditarie purificationis et supra bona infrascripta traditurum et 

deliberaturum ex sexta parte que ad dictos Juttam Bertoldum Ghisbertum 

Engbertum Johannem et Nijcholaum eius liberos et Johannem Loet spectabat 

in bonis dictis te Leempoel que fuerant quondam dicti Engberti van den 

Leempoel sitis in parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel atque in 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout in litteris #et quam nunc ad se spectare 

dicebant# vendiderunt Gerardo Mesmaker supportaverunt cum litteris et 

jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

promisit insuper dictus Ghisbertus super omnia quod ipse dictos Bertoldum 

Engbertum et Johannem suos fratres perpetue tales habebunt quod nunquam 

presument se jus in dicta paccione habere quovis modo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 314v 07 ma 13-09-1389. 

Engbertus zvw Nijcholaus van Arle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Engbertus filius quondam Nijcholai de Arle prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 314v 08 ma 13-09-1389. 

Willelmus Balijart verkocht aan Henricus Loenman een n-erfcijns van 5 

Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een 

huis en erf in Den Bosch, aan de straat gnd Weverhuls, tussen erfgoed van 

wijlen Henricus Roempot enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Bovinc 

anderzijds, reeds belast met 3 pond 19 schelling geld, (2) 1 morgen land, 

in Lith, ter plaatse gnd in de Hensvelden, tussen Arnoldus van Hoemen 

enerzijds en Johannes Paesdach anderzijds.  

 

Willelmus Balijart hereditarie vendidit Henrico Loenman hereditarium 

censum quinque Hollant gulden seu valorem solvendam hereditarie 

nativitatis Johannis ex domo et area dicti etc sita in Busco ad vicum 

dictum Weverhuls inter hereditatem quondam Henrici Roempot ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Bovinc ex alio (dg: ex) atque ex uno 

iugero terre sito in parochia de Lijt inter loco dicto in den Hensvelden 

inter hereditatem Arnoldi de Hoemen ex uno et inter hereditatem Johannis 

Paesdach ex alio promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

III libris et XIX solidis monete ex dictis domo et orto prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 314v 09 di 14-09-1389. 

Theodericus gnd Kijevit gaf uit aan zijn zoon Johannes een hoeve, gnd 

Dunge, in Beek bij Aarle, tussen erfgoederen gnd die Lange Beemden 

enerzijds en de gemeint van Aarle en Beke anderzijds, welke hoeve 

voornoemde Theodericus in cijns verkregen had van wijlen Theodericus van 

Ghemert; de uitgifte geschiedde voor (1) de grondcijnzen, (2) 10 oude 

schilden aan erfg vw Theodericus van Ghemert, en thans voor (3a) een 

n-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Helmont, (3b) een n-erfcijns van 2 
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gulden (dg: of de waarde), met Lichtmis op de hoeve te leveren, voor het 

eerst met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390). Beide brieven aan een van 

hen overhandigen. Goeswinus Steenwech beloofde voor het geld. Een van de 

schepenen wilde geen geld wegens Goeswinus Steenwech. 

 

W noluit propter Goeswinum Steenwech. 

Theodericus dictus Kijevit (dg: peci) quendam mansum dictum (dg: die) 

Dunghe situm in parochia de Beke prope Arle inter hereditates dictas die 

Lange Beemde ex uno et uno et communitatem de Arle et Beke ex alio quem 

mansum dictus Theodericus erga Theodericum quondam de Ghemert 

acquisiverat ad (dg: pactum) #censum# ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni suo filio ab eodem Johanne hereditarie possidendum pro 

(dg: here) censibus dominorum fundi et pro decem aude scilde heredibus 

quondam Theoderici de Ghemert exinde #prius# solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione sex modiorum siliginis mensure de Helmont et pro 

hereditario censu duorum gulden (dg: seu valorem) dandis sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino purificationis proxime #et 

supra dictum mansum tradendis# promittens (dg: warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit) ratam servare et aliam 

obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit. Testes Willelmus 

et Dordrecht (dg: datum supra) in festo exaltationis sancte crucis. 

Tradentur ambe littere alteri eorum (dg: pro). Goeswinus Steenwech 

promisit pro pecunia. 

 

BP 1178 f 314v 10 di 14-09-1389. 

(dg: Johannes z). 

 

(dg: Johannes f). 

 

BP 1178 f 314v 11 do 16-09-1389. 

Petrus Veren Heijlwigen soen zvw Petrus die Smit en Jacobus zv Arnoldus van 

Bast verklaarden dat Johannes zv Rutgherus van Stadeacker buiten het huis, 

de leefgemeenschap etc van zijn voornoemde vader is geweest, gedurende 6 

weken 3 dagen. 

 

Petrus (dg: filius quondam) Veren Heijlwigen soen filius quondam Petri 

die Smit et Jacobus filius Arnoldi de Bast deposuerunt quod Johannes 

filius Rut de Stadeacker fuit extra domum convictum etc dicti Rut sui 

patris per spacium sex septimanarum et trium dierum proxime (dg: 

futurorum) preteritorum. Testes Aa et Dordrecht datum (dg: in crastino) 

quinta post exaltationis crucis. 

 

BP 1178 f 314v 12 do 16-09-1389. 

Willelmus zv Petrus gnd Canen soen verkocht aan Nijcholaus Kather een 

n-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen, ter 

plaatse gnd aan de Berg, te leveren, gaande uit een streep land, in Nuenen, 

naast de plaats gnd Hulsven, tussen Aleijdis Moerkens enerzijds en Henricus 

gnd Smachs anderzijds. 

 

Willelmus filius Petri dicti Canen soen hereditarie vendidit Nijcholao 

Kather hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Nuenen 

solvendam hereditarie purificationis et in parochia de Nuenen ad locum 

dictum (dg: aen) dictum aen den Berch vocatum tradendam ex quadam strepa 

terre sita in #(dg: iux)# parochia de Nuenen (dg: in) #iuxta# locum 

dictum (dg: Hul) Hulsvenne inter hereditatem Aleijdis Moerkens ex uno et 

inter hereditatem Henrici dicti Smachs ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Rover 

et Aggere datum supra. 

 

BP 1178 f 314v 13 do 16-09-1389. 

Henricus van den Dale ev Heijlwigis dvw Paulus gnd die Mandemaker verkocht 
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aan jkvr Hadewigis van Neijnsel tbv de infirmerie van het Groot Begijnhof 

in Den Bosch een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met 

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

erf en tuin in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van eertijds 

Lambertus Leijdecker enerzijds en erfgoed van Johannes die Mandemaker 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia 

aan het Groot Begijnhof, een b-erfcijns van 20 schelling geld en een 

erfcijns van 21 schelling gemene moneta, gaande uit geheel het huis, erf en 

tuin. 

 

Henricus van den Dale maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Pauli dicti die Mandemaker hereditarie vendidit domicelle 

Hadewigi de Neijnsel ad opus infirmarie maioris curie beghinarum in Busco 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex medietate domus et aree #et# orti sitorum 

in Busco ultra pontem piscium inter hereditatem (dg: quondam) dudum 

Lamberti Leijdecker ex uno et inter hereditatem Johannis die Mandemaker 

ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam exceptis 

hereditario censu XX solidorum antique pecunie (dg: dicte infirmar) dicte 

curie beghinarum atque hereditario censu XX solidorum monete et 

hereditario censu XXI solidorum monete communis ex dicta #integra# domo 

et area et orto prius solvendis et sufficientem. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 C 14 f. 315. 

 Quinta post exaltationis crucis: donderdag 16-09-1389. 

 in crastino Lamberti: zaterdag 18-09-1389. 

 Dominica post Mathei: zondag 26-09-1389. 

 

BP 1178 f 315r 01 do 16-09-1389. 

Arnoldus van der Moelen, Hubertus Valken soen en Arnoldus van Kessel zvw 

Johannes Louwers beloofden aan Henricus Loenman 40 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Arnoldus van der Moelen Hubertus Valken soen et Arnoldus #de Kessel# 

filius quondam Johannis Louwers promiserunt (dg: Joh) Henrico Loenman XL 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Rover et Aggere datum quinta post exaltationis 

crucis. 

 

BP 1178 f 315r 02 do 16-09-1389. 

De eerste twee beloofden Arnoldus van Kessel schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Duo primi promiserunt Arnoldum de Kessel indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 315r 03 do 16-09-1389. 

Gobelinus van Os wollenklerenwever verkocht aan Jacobus zv Petrus gnd van 

Berze32 een n-erfcijns van 20 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 Beurdse Straat, tussen erfgoed van Ghisbertus 

Vullinc enerzijds en erfgoed van Johannes Creenken anderzijds, reeds belast 

met 40 schelling voornoemd geld. 

 

Gobelinus de Os textor laneorum hereditarie vendidit Jacobo filio Petri 

dicti de Berze hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

                         
32 Zie → VB 1799 f 061r 07, ma 08-01-1392; VB 1799 f 062v 08, ma 22-01-1392; 

VB 1799 f 063v 10, ma 05-02-1392: Jacob soen wilner Peters van Berze was 

gericht … aen huus ende erve gelegen in tsHertogenbossche in die Boertsche 

Straet tusschen den erve Ghijsbrecht Vullincs ende tusschen den erve Jan 

Craenkens overmids gebrec van erfcijns. 
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hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area #dicti 

venditoris# sita (dg: s) in Busco in vico dicto Boertsche Straet inter 

hereditatem Ghisberti Vullinc ex uno et inter hereditatem Johannis 

Creenken ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis XL solidis dicte monete prius slvendis et sufficientem 

facere. Testes datum [supra]. 

 

BP 1178 f 315r 04 za 18-09-1389. 

Johannes Delijen soen van Os beloofde aan broeder Henricus Berwout prior 

van Porta Celi 77 oude Franse schilden of de waarde met Allerheiligen 

aanstaande (ma 01-11-1389) te betalen. 

 

Johannes Delijen soen de Os promisit fratri Henrico Berwout priori de 

Porta Celi septuaginta septem aude scilde Francie seu valorem ad omnium 

sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Willelmus datum in 

crastino Lamberti. 

 

BP 1178 f 315r 05 zo 26-09-1389. 

Johannes Tempeleer de jongere gaf uit aan Henricus Roefs soen van Wijtfen 

een stuk land, in Gerwen, tussen kvw Henricus van den Laer enerzijds en een 

gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 3 penning oude cijns, en 

thans voor een n-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis 

in Gerwen te leveren. De brief van Henricus overhandigen aan Egidius die 

Bruijn snijder. 

 

Solverunt ambo. 

Johannes (dg: fi) Tempeleer junior peciam terre sitam in parochia de 

Gherwen inter hereditatem (dg: h) liberorum quondam Henrici van den Laer 

ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Henrico Roefs soen de Wijtfen ab eodem hereditarie possidendam 

pro III denariis antiqui census (dg: domino fundi) exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione decem et octo lopinorum 

siliginis mensure de Nuenen danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

(dg: et primo) et in (dg: Nue) Gherwen tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Gerardus et Dordrecht datum dominica post Mathei. 

Traditur litera Henrici Egidio die Bruijn sartori. 

 

BP 1178 f 315r 06 zo 26-09-1389. 

Petrus gnd Rovers soen van den Eijnde droeg over aan hr Henricus Buc 

priester en aan Willelmus Koelner een hofstad met gebouwen naast de 

stadsmuur, naast de Baseldonkse Poort, tussen erfgoed van Egidius gnd 

Voeghel de jongere enerzijds en erfgoed van Yda van den Hoevel anderzijds, 

zowel vóór als achter 20 hamervoet breed, aan voornoemde Petrus in cijns 

uitgegeven door Walterus van Hijntam, belast met de cijns in de brief 

vermeld. 

 

Petrus dictus Rovers soen van den Eijnde domistadium quoddam situm iuxta 

murum oppidi de Busco iuxta portam dictam die Baseldoncssche Port inter 

hereditatem Egidii dicti Voeghel junioris ex uno et inter hereditatem Yde 

van den Hoevel ex alio et quod domistadium predictum continet tam ante 

quam retro viginti pedatas dictas hamervoet in latitudine datum ad censum 

dicto Petro a Waltero de Hijntam prout in litteris #simul cum edificiis 

in dicto domistadio consistentibus# (dg: dedit ad he) supportavit domino 

Henrico Buc presbitro et Willelmo Koelner 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 315r 07 zo 26-09-1389. 

Johannes van Berlikem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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(dg: Gerardus Hadewigen soen) #Johannes de Berlikem# prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 315r 08 zo 26-09-1389. 

Johannes van der Voert van Scijnle verkocht aan Herbertus Truden soen van 

Kessel een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd op de Tolakker, tussen 

voornoemde Herbertus Truden soen enerzijds en wijlen Theodericus zvw hr 

Godefridus van Os ridder anderzijds. 

 

Johannes van der Voert de Scijnle peciam terre sitam in parochia de 

Scijnle in loco dicto op den (dg: Tolb) Tolacker inter hereditatem 

Herberti Truden soen de Kessel ex uno et inter hereditatem quondam 

Theoderici filii quondam domini Godefridi de Os militis ex alio ut 

dicebat vendidit dicto Herberto Truden soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 315r 09 zo 26-09-1389. 

Herbertus Truden soen van Kessel droeg over aan Rijxkinus Agnesen soen zvw 

Henricus van den Mortel een b-erfcijns van 20 schelling, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een huis, hofstad en aangelegen tuin, in Schijndel, ter 

plaatse gnd aan de Borne, tussen Herbertus Truden soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, welke cijns voornoemde Herbertus voor schepenen van 

Schijndel verworven had van Arnoldus van Scijnle zvw hr Leonius van Scijnle 

priester. 

 

Herbertus Truden soen #de Kessel# hereditarium censum XX solidorum quem 

se solvendum habere dicebat hereditarie purificationis ex #domo et# 

domistadio et orto sibi adiacente sitis in parochia de Scijnle ad locum 

dictum aen den Borne inter hereditatem Herberti Truden soen ex uno et 

inter communem plateam ex alio quem censum dictus Herbertus erga Arnoldum 

(dg: filium) de Scijnle filium quondam domini Leonii de Scijnle presbitri 

acquisiverat (dg: ut) coram scabinis de Scijnle ut dicebat supportavit 

Rijxkino Agnesen soen filio quondam Henrici van den s Mortel promittens 

ratam servare et obligationem #et impetitionem# ex parte sui #et suorum 

heredum# deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 315r 10 zo 26-09-1389. 

Voornoemde Herbertus Truden soen van Kessel droeg over aan Rijxkinus 

Agnesen soen zvw Henricus van den Mortel een b-erfcijns van 40 schelling, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit een stuk land, in Schijndel, ter 

plaatse gnd aan de Borne, tussen Danijel Engbrechts soen enerzijds en 

Henricus Erken soen anderzijds, welke cijns voornoemde Herbertus voor 

schepenen van Schijndel verworven had van Arnoldus van Scijnle zvw hr 

Leonius van Scijnle priester. 

 

Dictus Herbertus hereditarium censum XL solidorum quem se solvendum 

habere dicebat hereditarie purificationis ex pecia terre sita (dg: ad 

locum dictum) in parochia de Scijnle ad locum (dg: ad) aen den Borne (dg: 

ex) inter hereditatem (dg: Engberti Dane) Danijelis Engbrechts soen ex 

uno et inter hereditatem Henrici Erken soen ex alio et quem censum XL 

(dg: solidorum Rijxkin) dictus Herbertus erga Arnoldum de Scijnle filium 

quondam domini (dg: He) Leonii de Scijnle presbitri acquisiverat coram 

scabinis (dg: in Busco) de Scijnle ut dicebat supportavit Rijxkino 

Agnesen soen filio quondam Henrici van den Mortel promittens (dg: ratam 

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

 

BP 1178 f 315r 11 zo 26-09-1389. 

Voornoemde Rijxkinus beloofde aan Herbertus Truden soen van Kessel 16 

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

betalen. 
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Dictus Rijxkinus promisit Herberto Truden soen de Kessel XVI Ghelre 

gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 315r 12 zo 26-09-1389. 

Johannes die Dije zvw Johannes die Louwer van Kessel en Hubertus Valken 

soen beloofden aan Albertus van Maren 24½ Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Johannes die (dg: f) Dije filius quondam Johannis die Louwer de Kessel et 

Hubertus Valken soen promiserunt Alberto de Maren XXIIII et dimidium 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 315r 13 zo 26-09-1389. 

Johannes die Custer zvw Johannes gnd die Custer van Oestelberze beloofde 

aan Bonefacius gnd Faes van Os rademaker 4 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes die Custer filius quondam Johannis dicti die Custer de (dg: 

Oestberze) Oestelberze promisit Bonefacio dicto Faes de Os rotifici 

quatuor modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime 

futurum et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 315r 14 zo 26-09-1389. 

Broeder Johannes van Arkel orde van de Predikheren en zijn zuster Maria, 

kvw Henricus die Rode van Bucstel, gaven uit aan Albertus nzv Willelmus gnd 

Aben soen van Bucstel een stuk land en een aangelegen stuk beemd, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Mulsel, tussen Sophia van den Cloet enerzijds en 

Henricus van Bucstel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot 

en een n-erfpacht van 12 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). 

 

Frater Johannes de Arkel ordinis predicatorum et Maria eius soror liberi 

quondam Henrici die Rode de Bucstel cum tutore peciam terre et peciam 

prati sibi adiacentem sitas in parochia de Bucstel in loco dicto Mulsel 

inter hereditatem Sophie van den Cloet ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Bucstel ex alio dederunt ad hereditariam paccionem Alberto 

filio naturali Willelmi dicti (dg: ?Aber) Aben soen de Bucstel ab eodem 

hereditarie possidendas pro (dg: XV) uno grosso antiquo et pro 

hereditaria paccione duodecim lopinorum siliginis mensure de Busco dandis 

dicto fratri Johanni ab alio hereditarie purificationis et primo termino 

ultra annum et in Busco tradendis ex premissis promittentes cum tutore 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 315r 15 zo 26-09-1389. 

Voornoemde Albertus beloofde aan voornoemde broeder Johannes 19 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 Albertus promisit dicto fratri Johanni XIX Hollant gulden seu 

valorem #et sex lopina siliginis mensure de Busco# (dg: ad) a pasca 

proxime futura ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 315r 16 zo 26-09-1389. 

Voornoemde broeder Johannes van Arkel orde van de Predikheren en zijn 

zuster Maria, kvw Henricus die Rode van Bucstel, gaven uit aan hun broer 

Willelmus die Rode 1 bunder beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Eilde, tussen 

Jacobus gnd Cop Kattelaer enerszijds en hr Jacobus priester anderzijds; de 
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uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfcijns van 1 

oude schild of de waarde, met Sint-Martinus aan voornoemde Maria te 

betalen, voor het eerst over aan jaar (vr 11-11-1390). 

 

Dicti Maria (dg: et f) cum tutore et frater Johannes unum bonarium prati 

situm in parochia de Bucstel in loco dicto Eilde inter hereditatem (dg: 

G) Jacobi dicti Cop Kattelaer ex !alio et inter hereditatem domini Jacobi 

presbitri ex alio #in ea quantitate# ut dicebant dederunt ad hereditarium 

censum Willelmo die Rode suo fratri ab eodem hereditarie possidendum pro 

censu domini fundi exinde solvendo dando etc atque pro hereditario censu 

unius aude scilt seu valorem dando dicte Marie ab alio hereditarie (dg: 

p) Martini et primo termino ultra annum ex premissis promittentes #cum 

tutore# warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 315r 17 zo 26-09-1389. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan zijn voornoemde broer broeder Johannes 16 

oude schilden of de waarde met Pasen over een jaar (zo 26-03-1391) te 

betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto fratri Johanni suo fratri XVI aude scilde 

seu valorem a pasca proxime futura ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1178 mf9 D 01 f. 315v. 

 Quinta post Mathei: donderdag 23-09-1389. 

 

BP 1178 f 315v 01 do 23-09-1389. 

Elizabeth dvw Godefridus Stercken droeg over aan haar broer Henricus 

Scellens (1) alle goederen, die aan haar moeder Yda, dvw Willelmus Tonijs 

en diens vrouw Elizabeth van Ladonc, ouders van voornoemde Yda en 

grootouders van eerstgenoemde Elizabeth, gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Willelmus en Elizabeth van Ladonc, (2) het deel dat aan 

eerstgenoemde Elizabeth behoort, in alle goederen van voornoemde wijlen 

Willelmus en diens vrouw Elizabeth van Ladonc. 

 

Elizabeth filia quondam (dg: Henrici dicti Scellens) #Godefridi Stercken# 

cum tutore omnia et singularum? (dg: que) bonorum? que Yde sue matri 

filie quondam (dg: q) Willelmi Tonijs et Elizabeth de Ladonc eius uxoris 

parentum olim dicte Yde et avi et (dg: avorum) avie olim primodicte 

Elizabeth de morte dictorum quondam Willelmi et Elizabeth de Ladonc 

successione (dg: est) advoluta fuerant quocumque locorum consistentia 

sive sita insuper totam partem et omne jus primodicte Elizabeth 

competentes in omnibus et singulis bonis dictorum quondam Willelmi et 

Elizabeth (dg: eius uxoris) de Ladonc eius uxoris quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat supportavit Henrico Scellens suo 

fratri filio dicti quondam (dg: Godefridi Stercken) promittens cum tutore 

ratam servare. Testes Gerardus et Dordrecht datum quinta post Mathei. 

 

BP 1178 f 315v 02 do 23-09-1389. 

Broeder Johannes van Arkel en zijn zuster Maria, kvw Henricus die Rode van 

Bucstel, gaven uit aan Johannes van Vucht zvw Henricus Goeskens soen een 

stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen Goeswinus gnd 

Cattelaer enerzijds en Heijlkina gnd Buelkens anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns 

van 1 oude groot en een n-erfpacht van 12 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). 

 

Frater Johannes de Arkel et Maria eius soror liberi quondam Henrici die 

Rode de Bucstel cum tutore peciam terre sitam in parochia de Bucstel in 
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loco dicto Onrode inter hereditatem Goeswini dicti Cattelaer ex uno et 

inter hereditatem Heijlkine dicte (dg: Buelkens) #Buelkens# ex alio 

tendentem cum uno fine ad communem plateam ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Johanni de Vucht filio quondam Henrici Goeskens 

soen ab eodem hereditarie !paccione pro hereditario censu unius (dg: ad) 

aude groet et pro hereditaria paccione XII lopinorum siliginis mensure de 

Busco dandis (dg: sibi ab alio he) dicto (dg: fratri) #fratri# Johanni ab 

alio hereditarie purificationis et primo termino ultra annum #et in Busco 

tradendis# ex premissis promittentes cum tutore warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 315v 03 do 23-09-1389. 

Voornoemde Johannes van Vucht beloofde aan voornoemde broeder Johannes 18¾ 

Hollandse gulden of de waarde en 6 lopen rogge, Bossche maat, met Pasen 

over een jaar (zo 26-03-1391) te leveren. 

 

Dictus Johannes de Vucht promisit dicto fratri Johanni XIX Hollant gulden 

minus quarta parte unius Hollant gulden seu valorem et sex lopina 

siliginis mensure de Busco ad a pasca proxime futura ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 315v 04 do 23-09-1389. 

Henricus van der Langdonc verkocht aan Johannes van Verlaer, tbv Henricus 

die Deken, een stuk land in Mierlo, ter plaatse gnd op het Hout, ter 

plaatse gnd op de Hofakker, tussen Johannes die Moelner enerzijds en 

voornoemde Henricus die Deken anderzijds. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes. 

 

Henricus van der Langdonc peciam terre sitam in parochia de Mierle in 

loco dicto op tHout #in loco dicto op d[en] Hofacker# inter hereditatem 

Johannis die Moelner ex uno et inter hereditatem Henrici die Deken ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Verlaer ad opus dicti 

Henrici die Deken promittens warandiam et obligationem deponere. Testes W 

et Dordrecht testes datum supra. Tradetur littera dicto Johanni. 

 

BP 1178 f 315v 05 do 23-09-1389. 

Rutgherus zvw Tielmannus gnd Pauwels soen verkocht aan Rutgherus van 

Audenhoven zvw Willelmus een stukje erfgoed, ter plaatse gnd Eindhouts, 

tussen wijlen Theodericus van ?Andel enerzijds en eertijds Godefridus Scape 

anderzijds. 

 

Rutgherus filius quondam Tielmanni dicti Pauwels soen particulam 

hereditatis sitam ad locum dictum Eijndhouts inter hereditatem quondam 

Theoderici de [?An]del ex uno et inter hereditatem (dg: quonda) que 

fuerat dudum Godefridi Scape ex alio prout ibidem sita est et ad dictum 

Tielmannum spectare [con]suevit vendidit Rutghero de Audenhoven filio 

quondam Willelmi promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 315v 06 do 23-09-1389. 

Johannes zvw Mathijas molenaar van Bucstel beloofde aan Rodolphus van den 

Zande snijder 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-

1390) te leveren. 

 

Johannes filius quondam Mathije #multoris# de Bucstel promisit Rodolpho 

van den Zande sartori quatuor modios siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 315v 07 do 23-09-1389. 

Johannes Gherijs beloofde aan Henricus van den Hoevel zv Cristianus 157 

Gelderse gulden of de waarde met Allerheiligen aanstaande (ma 01-11-1389) 
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te betalen. 

 

(dg: He) Johannes Gherijs promisit Henrico van den Hoevel filio Cristiani 

centum et (dg: .) quinquaginta septem Ghelre gulden seu valorem ad omnium 

sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes W et Dordrecht datum 

supra. 

 

BP 1178 f 315v 08 do 23-09-1389. 

Godefridus van Os en Johannes van Meerwijc beloofden aan Henricus van 

Tuijfteze 20 Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-

02-1390) te betalen. 

 

Godefridus de Os et Johannes de Meerwijc promiserunt Henrico de Tuijfteze 

XX Ghelre gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 315v 09 do 23-09-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 315v 10 do 23-09-1389. 

Johannes van Eijndoven zvw hr Johannes van Eijndoven ridder verkocht aan 

Aleijdis ev mr Wolphardus van Ghiessen, tbv voornoemde mr Wolphardus, een 

n-erfcijns van 9 pond geld, met Sint-Martinus te betalen voor het eerst 

over een jaar (vr 11-11-1390), gaande uit een kamp, 3½ morgen groot, in 

Kessel, ter plaatse gnd Stroebroec, tussen Florencius zvw Henricus Mudeken 

enerzijds en de sloot, gnd die Kesselse Grave, anderzijds. 

 

Johannes de Eijndoven filius quondam domini Johannis de Eijndoven militis 

hereditarie vendidit Aleijdi uxori magistri Wolphardi de Ghiessen ad opus 

eiusdem magistri Wolphardi hereditarium censum novem librarum monete 

solvendum hereditarie Martini et primo termino a Martini proxime futuro 

ultra annum ex quodam campo tria et dimidium iugera terre continente sito 

in parochia de Kessel in loco dicto Stroebroec inter hereditatem 

Florencii filii quondam Henrici Mudeken ex uno et inter dg: hereditatem) 

fossatum dictum die Kesselssche Grave ex alio in ea quantitate qua dictus 

campus ibidem situs est ut dicebat promittens #super habita et habenda# 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Heijme et W datum supra. 

 

BP 1178 f 315v 11 do 23-09-1389. 

Voornoemde Johannes verkoper beloofde aan voornoemde Aleijdis, tbv 

voornoemde mr Wolphardus, 4 pond 10 schelling geld met Pasen aanstaande (zo 

03-04-1390) te betalen. 

 

Dictus Johannes venditor promisit dicte Aleijdi ad opus dicti magistri 

Wolphardi quatuor (dg: et dim) libras et X solidos monete ad pasca 

proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 315v 12 do 23-09-1389. 

Willelmus Andries soen van Oerscot droeg, als huwelijksgeschenk, over aan 

zijn schoonzoon Godescalcus Elijaes soen en diens vrouw Elizabeth ndv 

voornoemde Willelmus een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die 

Vlashof, in Oirschot, ter plaatse gnd ter Notelen, tussen Henricus zv 

Johannes gnd Bollarts soen enerzijds en de gemene weg anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns. 
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Willelmus Andries soen de Oerscot hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex pecia terre dicta die Vlashof sita in parochia de 

Oersscot in loco dicto ter Notelen inter hereditatem (dg: J) Henrici 

filii Johannis dicti Bollarts soen ex uno et inter !et inter communem 

plateam ex alio ut dicebat supportavit Godescalco Elijaes soen suo genero 

cum Elizabeth sua uxore filia #naturali# dicti Willelmi (dg: nomine dotis 

ad jus oppidi pro) in subsideum matrimonii promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 315v 13 do 23-09-1389. 

Willelmus zvw Henricus van Broechoven verkocht aan Rutgherus van Boemel zvw 

Johannes van Boemel, tbv hem en Johannes en Elizabeth, kv voornoemde 

Rutgherus en wijlen zijn eerste vrouw Katherina, een b-erfcijns van 14 pond 

geld, die Gerardus gnd van Zidewijnden en zijn vrouw Heijlwigis dvw 

voornoemde Henricus van Broechoven beloofd hadden aan voornoemde Willelmus, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Gerardus 

en Heijlwigis, gelegen onder Tilburg. 

 

Willelmus filius quondam Henrici de Broechoven hereditarium censum 

quatuordecim librarum monete (dg: quem ..) quem Gerardus (dg: ..) dictus 

de Zidewijnden maritus (dg: et) legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

dicti quondam Henrici de Broechoven et dicta Heijlwigis cum [dicto] 

Gerardo tamquam cum suo tutore promiserunt (dg: se) super se et bona sua 

omnia (dg: here) se daturos et soluturos dicto Willelmo hereditarie 

nativitatis Domini de et ex omnibus et singulis bonis dictorum Gerardi et 

Heijlwigis quocumque locorum infra parochiam de Tilborch situatis prout 

in litteris vendidit Rutghero de Boemel filio quondam Johannis de Boemel 

ad opus sui et ad opus Johannis et Elizabeth liberorum dicti Rutgheri ab 

eodem Rut et Katherina quondam sua prima uxore pariter genitorum 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere tali condicione quod dictus Rut dictum censum ad 

eius vitam #integraliter# possidebit post eius decessum ad dictos 

Johannem et (dg: f) Elizabeth hereditario jure devolvendum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 315v 14 do 23-09-1389. 

Ghevardus van Arkel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghevardus de Arkel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 315v 15 ±do 23-09-1389. 

Voornoemde Rutgherus beloofde aan voornoemde Willelmus 138 Hollandse gulden 

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

 

Dictus Rut promisit dicto Willelmo cetum et (dg: ...) triginta octo 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum [supra]. 

 

1178 mf9 D 02 f. 316. 

 Quinta post Mathei: donderdag 23-09-1389. 

 Tercia post octavas Lamberti: dinsdag 28-09-1389. 

 in crastino Mijchaelis: donderdag 30-09-1389. 

 

BP 1178 f 316r 01 do 23-09-1389. 

Gerisius zvw Arnoldus gnd Vilt en Zanderus zv Henricus Zanders soen 

beloofden aan Adam van Mierd, tbv Johannes nzv Arnoldus Heijme, 8 Hollandse 

gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 
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Gerisius filius quondam Arnoldi dicti Vilt et Zanderus filius Henrici 

Zanders soen promiserunt Ade de Mierd ad opus Johannis filii naturalis 

(dg: quondam) Arnoldi Heijme octo Hollant gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et W datum 

quinta post Mathei. 

 

BP 1178 f 316r 02 do 23-09-1389. 

Rijxkinus Mersman droeg over aan Goeswinus Steenwech 17½ gulden pieter of 

de waarde minus 5 Hollandse plakken, aan hem beloofd33 door Otto gnd Gobels 

soen van Heijnxtstem. 

 

Rijxkinus Mersman decem et septem (dg: et) #ac# dimidium gulden peter seu 

valorem minus tamen in dicta pecunie summa quinque denariis communiter 

Hollants placke vocatis promissos sibi ab Ottone dicto Gobels soen de 

Heijnxtstem prout in litteris supportavit Goeswino Steenwech cum litteris 

et jure. Testes W et Rover datum supra. 

 

BP 1178 f 316r 03 di 28-09-1389. 

Willelmus zvw Henricus die Rode van Erpe verkocht aan Andreas zvw Arnoldus 

zvw Lambertus bakker 1/3 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van 

zijn ouders, in een hoeve van wijlen voornoemde Henricus, in Uden, ter 

plaatse gnd op Boekel, belast met de grondcijns. 

 

Willelmus filius quondam Henrici die (dg: Rode de #Erpe#) Rode #de Erpe# 

terciam partem sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advolutam in quodam manso dicti quondam Henrici sito in parochia de Uden 

in loco dicto op Buekel atque in attinentiis dicti mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis vendidit Andree 

filio (dg: q) #quondam# Arnoldi filii quondam Lamberti pistoris 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes W et Rover datum 

tercia post octavas Lamberti. 

 

BP 1178 f 316r 04 ±di 28-09-1389. 

Theodericus zvw Theodericus snijder van Rode: een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 5 

lopen land, in Vught Sint-Petrus, (2) 2 vrachten hooiland, achter 

voornoemde 5 lopen gelegen, welke pacht aan hem was verkocht door Petrus zv 

Ghevardus van Essche {niet afgewerkt contract}. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici (dg: de) sartoris de Rode 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quinque lopinatis 

terre sitis in parochia de Vucht sancti Petri atque ex duabus plaustratis 

feni sitis (dg: ante) retro dictas quinque lopinatas terre venditam sibi 

a Petro filio Ghevardi de Essche prout in litteris 

 

BP 1178 f 316r 05 ±di 28-09-1389. 

Theodericus van Rode: een erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit 2 zester roggeland en aangelegen beemden, 

in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Esschelaarse Hoeve, welke pacht aan 

hem was overgedragen door Theodericus zv Zegherus van der Heijden {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Theodericus de Rode hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex duabus 

sextariatis terre siliginee et pratis eis adiacentibus sitis in parochia 

de Vucht sancti Petri in loco dicto Esschelaersche Hoeve supportatam sibi 

                         
33 Zie ← BP 1178 f 218v 01 do 11-03-1389, belofte op 11-11-1389 17½ gulden 

peter minus 5 Holland plakken te betalen. 
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a Theoderico filio Zegheri van der Heijden prout in litteris 

 

BP 1178 f 316r 06 di 28-09-1389. 

Theodericus van Rode snijder schonk aan zijn schoonzoon Henricus van der 

Waerdt en diens vrouw Heijlwigis dv voornoemde Theodericus verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Katherina ndv Arnoldus van Beke etc een b-erfcijns van 4 

pond geld, die Theodericus van Hoculem zv Hartmannus van Bakel beloofd34 had 

aan voornoemde Theodericus van Rode, voor de duur van diens leven, en na 

zijn overlijden aan Heijlwigis, dv voornoemde Theodericus van Rode verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Katherina ndv Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van 

Beke priester, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een kamer met ondergrond, in Den Bosch, aan het eind 

van de Hinthamerstraat, buiten de poort aldaar, tussen erfgoed van hr 

Rodolphus Rover van Erpe priester enerzijds en erfgoed van Conrardus 

Straetmaker anderzijds, strekkend vanaf de weg aldaar tot aan de plaats gnd 

Muntelken 

 

Theodericus de Rode sartor hereditarium censum quatuor librarum monete 

quem Theodericus de Hoculem filius Hartmanni de Bakel promisit se daturum 

et soluturum dicto Theoderico de Rode ad (dg: eius) vitam eiusdem 

Theoderici de Rode et post decessum eiusdem Theoderici de Rode Heijlwigi 

sue filie ab eodem Theoderico de Rode et Katherina quondam sua uxore 

filia naturali olim Arnoldi de Beke filii naturalis domini quondam 

Arnoldi de Beke presbitri pariter genite hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex quadam camera cum eius fundo sita in Busco ad finem 

vici Hijnthamensis extra portam ibidem inter hereditatem domini Rodolphi 

Rover de Erpe presbitri ex uno et inter hereditatem Conrardi Straetmaker 

ex alio tendente a platea ibidem ad locum dictum Muntelken prout in 

litteris supportavit Henrico van der Waerdt (dg: cum) suo genero cum 

Heijlwige sua uxore filia dicti Theoderici ab eodem Theoderico (dg: 

quond) et Katherina quondam eius uxore filia naturali (dg: de) Arnoldi de 

Beke ?etc nomine dotis ad jus oppidi etc promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 316r 07 ±di 28-09-1389. 

Voornoemde Henricus verklaarde alle goederen ontvangen te hebben die 

voornoemde Theodericus aan hem en zijn vrouw Heijlwigis beloofd had te 

schenken, toen het huwelijk tussen hen werd voltrokken. 

 

Dictus Henricus palam recognovit sibi fore satisfactum ab omnibus bonis 

que dictus Theodericus sibi promiserat cum dicta Heijlwige sua uxore 

nomine dotis tempore contractus matrimonii inter eosdem contracti (dg: 

testes datum supra) salvis contractibus hodiernis in suo vigore 

permansuris. [Testes datum supra]. 

 

BP 1178 f 316r 08 ±di 28-09-1389. 

Voornoemde Henricus verklaarde van voornoemde Theodericus 100 gulden 

ontvangen te hebben als erfgoed en beloofde dit bedrag weer in te brengen 

bij de deling van de goederen die voornoemde Theodericus en zijn vrouw 

Aleijdis zullen nalaten. 

 

Dictus Henricus palam recognovit se recepisse a dicto Theoderico cum 

dicta Heijlwige tamquam hereditates C gulden et promisit super omnia 

reimportare ad divisionem etc (dg: ut) faciendam de bonis que dictus 

Theodericus et Aleijdis eius uxor (dg: fi) in sua morte post se 

relinquent ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 316r 09 ±di 28-09-1389. 

Lucas zvw Gerardus van Eijcke beloofde aan Arnoldus van Beke nzv etc een 

                         
34 Zie ← BP 1177 f 140v 08 vr 22-07-1384, uitgifte van de kamer voor de cijns. 
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n-erfpacht van 10 mud {graansoort niet vermeld}, maat van Helmond, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een n-erfpacht van 17 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis te leveren, gaande uit 1/3 deel van goederen gnd 

Couverbrugge, in Rijxstel. De brief overhandigen aan voornoemde Lucas. 

 

Lucas filius quondam Gerardi de Eijcke (dg: hereditariam paccionem dec) 

promisit se daturum et soluturum Arnoldo de Beke filio naturali etc 

hereditariam paccionem X modiorum {graansoort niet vermeld} mensure de 

(dg: Busco quorum) #Helmont# hereditarie purificationis ex hereditaria 

paccione (dg: XVII m) XVII modiorum siliginsi dicte mensure quam 

#paccionem XVII modiorum siliginis# se solvendum habere dicebat termino 

solucionis predicto ex (dg: bo manso dicto Couverbrugg) tercia parte 

bonorum dictorum Couverbrugge sitorum in parochia de Rijxstel et ex 

attinentiis eorum bonorum ubicumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat promittens (dg: w) super omnia warandiam et sufficientem facere. 

Testes W et Dordrecht datum supra (dg: datum). Tradetur littera dicto 

Luce. 

 

BP 1178 f 316r 10 ±di 28-09-1389. 

Henricus zvw Mijchael Lokens soen verkocht aan Johannes zvw Arnoldus gnd 

Truden soen een n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit (1) 4 lopen roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd in Hoge Loe, 

tussen Nijcholaus Morre enerzijds en Johannes Coninc anderzijds, (2) 4 

lopen roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd in Hoge Loe, tussen erfgoed 

van de monniken van Berna enerzijds en Ghibo gnd Machiels soen anderzijds, 

(3) ¼ deel in 5 morgen land, in Berlicum, ter plaatse gnd op Delft, tussen 

de weg gnd de Molendijk enerzijds en erfgoed gnd dat Rot anderzijds, (4) 

1/3 deel in 1 bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd die Bleke, tussen 

het water gnd die Aa enerzijds en de weg gnd die Molendijk anderzijds, 

reeds belast met 5 schelling voornoemd geld. 

 

Henricus filius quondam (dg: Henrici dicti) #Mijchaelis# Lokens soen 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Arnoldi dicti Truden soen 

hereditarium censum trium librarum #monete# solvendum hereditarie Martini 

ex quatuor (dg: libris) lopinatis terre siliginee dicti venditoris sitis 

in parochia de Berlikem in loco dicto in Hoge Loe inter hereditatem 

Nijcholai Morre ex uno et inter hereditatem Johannis Coninc ex alio atque 

ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia et loco predictis 

inter hereditatem monachorum de Berna ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis dicti Machiels soen ex alio ut dicebat atque ex quarta parte ad 

dictum venditorem spectante in quinque iugeribus terre sitis in dicta 

parochia in loco dicto #op# Delft inter (dg: aggerem dictum) viam dictam 

den Molendike ex uno et inter hereditatem dictam dat Rot ex alio atque ex 

tercia parte ad dictum venditorem spectante in uno bonario prati (dg: 

sito ...) #sito [in] dicta parochia# dicto die Bleke inter aquam dictam 

die Aa ex uno et inter (dg: dictam) viam #dictam# die Molendike ex alio 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis quinque solidis (dg: ..) #dicte# monete 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 316r 11 ±di 28-09-1389. 

Vrouwe Elizabeth wv hr Henricus van Nuwelant ridder machtigde Godefridus 

Sceijvel zv Johannes Sceijvel haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden te 

manen. 

 

Domina Elizabeth relicta quondam domini Henrici de Nuwelant militis dedit 

potestatem Godefrido Sceijvel filio Johannis Sceijvel monendi etc suos 

census redditus et pacciones et sua credita usque ad (dg: a) 

revocacionem. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 316r 12 do 30-09-1389. 

Johannes Sprengher van Gheldorp verkocht aan Zegherus van Mierle een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Geldrop, met Lichtmis in Geldrop te 

leveren, gaande uit goederen gnd Krekelzand, in Geldrop, reeds belast met 

cijnzen en een pacht. De verkoper zal de pacht leveren, vrij van bede en 

schatting. 

 

Johannes Sprengher de Gheldorp hereditarie vendidit Zeghero de Mierle 

hereditariam paccionem trium modiorum s#siliginis# mensure de Gheldorp 

solvendam hereditarie purificationis (dg: et pro) et in Gheldorp 

tradendam ex bonis dictis Krekelzant dicti venditoris sitis in parochia 

de Gheldorp ut dicebat (dg: here) promittens warandiam et aliam 

obligatiopnem deponere exceptis (dg: hereditaria paccione sex) censibus 

et paccione exinde solvendis et sufficientem et quod ipse venditor dicto 

emptori dictam paccionem ab omni (dg: precari) precaria dicta bede et ab 

exactione dicta scettingen liberam observabit et tenebit. Testes 

Gerardus et W datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1178 f 316r 13 do 30-09-1389. 

Rutgherus Cort maande 3 achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns van 10 

pond, waarvan voornoemde Rutgherus 5 pond in Veghel en 5 pond in Beilver 

beurt, (2) een b-erfcijns van 15 schelling 6 penning, waarvan voornoemde 

Rutgherus 4 schelling beurt in Veghel en ?11 schelling 6 penning in 

Beilver. 

 

Rutgherus Cort hereditarium censum decem librarum de quo dictus Rut 

quinque libras in Vechel et quinque libras in Beilver annuatim habet 

solvendas atque hereditarium censum !quindecim solidorum et sex 

denariorum de quo censu dictus Rut !quatuor solidos in Vechel et ..adecim 

solidos et sex denarios in Beilver annuatim se solvendos monuit de tribus 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 316r 14 do 30-09-1389. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 206, inv.nr.3299, 30-09-1389. 

Laurencius zvw Gerardus Colizande verkocht aan Johannes van den Broec zvw 

Johannes van der Smedebroec een stuk land gnd de Nederste Hoernik, in 

Zonderwijk, tussen Arnoldus gnd Milter enerzijds en Jutta de Scoet 

anderzijds, met een eind strekkend aan erf van huis van Postel, belast met 

de grondcijnzen. De brief overhandigen aan hem of aan zijn broer 

Ghisbertus. 

 

Solvit VIII solidos. 

Laurencius filius (dg: Ge) quondam Gerardi Colizande peciam terre #dictam 

den Nederste Hoernic# sitam in parochia de Sonderwijc inter hereditatem 

Arnoldi dicti (dg: Milder) Milter ex uno et inter hereditatem Jutta de 

Scoet ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem domus de Postula 

vendidit Johanni van den Broec filio quondam Johannis van der (dg: .) 

Smedebroec promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi exinde solvendis. Testes datum supra. Tradetur 

littera sibi vel Ghisberto suo fratri. 

 

1178 mf9 D 03 f. 316v. 

 in crastino Mijchaelis: donderdag 30-09-1389. 

 

BP 1178 f 316v 01 do 30-09-1389. 

Henricus Stercken zvw Godescalcus Stercken droeg over aan Willelmus Terijs 

soen van den Wiel het deel, dat aan hem en zijn zuster Luijsmoedis behoort, 

in een stuk land, in Boxtel, tussen Metta gnd Struijcs enerzijds en een 

zekere Terijs van den Wiel anderzijds. Voornoemde Lijsmoedis zal nimmer 

hierop rechten doen gelden. Is de knecht van Bathenborch. 
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Henricus Stercken filius quondam (dg: Godescalci) #Godescalci# Stercken 

totam partem et omne jus sibi et Luijsmoedi sue sorori competentes in 

pecia terre sita in parochia de Bucstel inter hereditatem Mette dicte 

Struijcs ex uno (dg: et ex) inter hereditatem cuiusdam dicti Terijs van 

den Wiel ex alio (dg: et) supportavit Willelmo Terijs soen van den Wiel 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte et 

dicte sue sororis deponere et quod ipse dictam Lijsmoedem eius sororem 

perpetue talem habebit quod nunquam presumet se jus in premissis. Testes 

Gerardus et W datum in crastino Mijchael. Est famulus Bathenborch. 

 

BP 1178 f 316v 02 do 30-09-1389. 

Arnoldus van Berze zvw Johannes van Berze beloofde aan Zegherus van Baerle 

8 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389), 8 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) en 7 

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

betalen. 

 

Arnoldus de Berze filius quondam Johannis de Berze promisit Zeghero de 

Baerle octo Ghelre gulden seu valorem in festo nativitatis Domini 

#proxime futuro# et octo Gelre gulden seu valorem nativitatis Johannis 

proxime futurum et septem (dg: ghelden) Ghelre gulden seu valorem a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 316v 03 do 30-09-1389. 

Lambertus zvw Willelmus van Hamvelt droeg over aan Willelmus zvw voornoemde 

Willelmus van Hamvelt spoormaker zijn deel in een b-erfcijns van 20 

schelling, die Ghisella wv voornoemde Willelmus en kv voornoemde Ghisella 

met Lichtmis moeten betalen, gaande uit een erfgoed gnd des Zegers Erve, in 

Veghel, tussen de oude erfg vw voornoemde Willelmus van Hamvelt enerzijds 

en de gemeint anderzijds. 

 

Lambertus filius quondam Willelmi de Hamvelt totam partem et omne jus 

sibi competentes in hereditario censu XX solidorum quem Ghisella relicta 

quondam Willelmi predicti et eiusdem Ghiselle liberi solvere tenentur 

hereditarie purificationis ex hereditate dicta des Zeghers Erve sita in 

parochia de Vechel inter hereditatem (dg: Arnoldi) antiquorum heredum 

dicti quondam Willelmi de Hamvelt ex uno et inter communitatem ex alio 

supportavit Willelmo filio dicti quondam Willelmi de Hamvelt calcariatori 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 316v 04 do 30-09-1389. 

Arnoldus Beckenneel droeg over aan Martinus van der Moelen alle goederen, 

die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn zuster Aleijdis ev 

voornoemde Martinus, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

voornoemde Martinus. 

 

Solvit. 

Arnoldus Beckenneel omnia bona sibi de morte quondam Aleijdis sue sororis 

uxoris olim Martini van der Moelen successione advoluta et post mortem 

dicti Martini successione advolvenda supportavit dicto Martino promittens 

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

 

BP 1178 f 316v 05 do 30-09-1389. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus van Arle gaf uit aan Johannes zv Laurencius die 

Moelner een stuk land, gnd die Werve Akker, 6 lopen rogge groot, in 

Tilburg, ter plaatse gnd aan de Werst, tussen Gerardus van de Doorn 

enerzijds en Nijcholaus zvw Walterus gnd Bont anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 7 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-
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1391). 

 

Nijcholaus filius quondam Nijcholai de Arle peciam terre dictam die Werve 

Acker sex lopinos siliginis in semine capientem sitam in parochia de 

Tilborch ad locum dictum !ad den Werst inter hereditatem Gerardi de Spina 

ex uno et inter hereditatem Nijcholai filii quondam Walteri dicti Bont ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni (dg: die) filio 

(dg: f) Laurencii die Moelner ab eodem hereditarie (dg: pacci) 

possidendam pro hereditaria paccione septem sextariorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio purificationis et primo termino ultra annum 

et in Busco ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 316v 06 do 30-09-1389. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Nijcholaus 20 Gelre gulden of 

de waarde met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1391) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Nijcholao (dg: XV) #XX# Ghelre gulden seu 

valorem a purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 316v 07 do 30-09-1389. 

De broers Ghisbertus en Gerardus, kv Johannes die Screijnmaker van Berze, 

verkochten aan voornoemde hun vader Johannes Screijnmaker, (1) het deel, 

dat aan hen gekomen was na overlijden van Elizabeth mv voornoemde broers, 

in (1a) een erfgoed gnd dat Berzeven, in Oostelbeers, tussen Theodericus 

gnd Lodewijchs soen enerzijds en de gemeint anderzijds, (1b) een stuk land 

gnd die Delst, in Oostelbeers, tussen Willelmus de Spulle enerzijds en 

Johannes Spikerman anderzijds, (2) een erfgoed gnd uitvang, in Oostelbeers, 

tussen eerstgenoemd erfgoed enerzijds en de gemeint anderzijds. Belast met 

grondcijnzen. 

 

Solvit (dg: debent). 

Ghisbertus et Gerardus fratres liberi (dg: quondam) Johannis die 

Screijnmaker (dg: peciam) de Berze (dg: peciam terre dictam) totam partem 

eis de morte quondam Elizabeth (dg: f) matris olim dictorum successione 

advolutam in (dg: pecia terre) #hereditate# dicta dat Berzevenne sita in 

parochia de Oestelberze inter hereditatem Theoderici dicti Lodewijchs 

soen ex uno et inter (dg: here) communitatem ex alio atque in pecia terre 

terre dicta die Delst sita in (dg: p) dicta parochia inter hereditatem 

Willelmi de Spulle ex uno et inter hereditatem Johannis Spikerman ex alio 

(dg: ut di atque) prout huiusmodi pars eis de morte dicte quondam 

Elizabeth eorum matris successione est advoluta et eis mediante divisione 

(dg: d) habita inter ipsos et dictum Johannem eorum patrem cessit in 

partem atque quandam hereditatem dictam uijtfanc sitam in dicta parochia 

(dg: s) iuxta primodictam (dg: peciam) #hereditatem# terre inter eandem 

(dg: peciam) #hereditatem# terre primodictam ex uno et inter communitatem 

ex alio ut dicebant (dg: pro) vendiderunt dicto Johanni Screijnmaker 

eorum patri promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 316v 08 do 30-09-1389. 

Tielmanus zvw Gerardus molenaar van Vught deed tbv Gerardus van Berkel 

afstand van de helft van de windmolen in Vught. 

 

Tielmanus filius quondam Gerardi multoris de Vucht super medietate 

molendini venti cum suis attinentiis et jure sito in parochia in Vucht ad 

opus Gerardi de Berkel renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes W et Dordrecht datum supra. 
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BP 1178 f 316v 09 do 30-09-1389. 

Johannes Keijser beloofde aan Jacobus den Clercke 50 Engelse nobel, 3 

Hollandse gulden en 1 plak voor 1 nobel gerekend of de waarde, en 16 

penningen gnd labaai, 1/3 deel te betalen met Vastenavond (di 15-02-1390) 

en 2/3 deel met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390). 

 

Johannes Keijser promisit Jacobo den (dg: K) Clercke L nobel monete regis 

anglie scilicet pro quolibet nobel III Hollant gulden et una placke seu 

valorem (dg: ad) #atque XVI denarios dictos (dg: ?labonos) labbaij# pro 

una tercia parte ad carnisprivium et pro duabus terciis partibus 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Gerardus et W 

datum supra. 

 

BP 1178 f 316v 10 do 30-09-1389. 

Johannes Priker beloofde aan Jacobus den Clercke 50 Engelse nobel, 3 

Hollandse gulden en 1 plak voor 1 nobel gerekend of de waarde, en 16 

penningen gnd labaai, 1/3 deel te betalen met Vastenavond (di 15-02-1390) 

en 2/3 deel met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390). 

 

Johannes Priker promisit Jacobo den Clercke tantum eodem (dg: eo) modo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 316v 11 do 30-09-1389. 

Johannes Veerdonc zvw Ghibo van Veerdonc, Petrus van den Aker zv Arnoldus 

en Gerardus Vuchtman van Essche beloofden aan Walterus van Oekel 21 

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

te betalen. 

 

Johannes Veerdonc filius quondam Ghibonis de Veerdonc Petrus van den Aker 

filius Arnoldi et Gerardus Vuchtman de Essche promiserunt Waltero de 

Oekel XXI Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 316v 12 do 30-09-1389. 

Mechtildis wv Arnoldus gnd Bossche droeg over aan Johannes Bossche haar 

vruchtgebruik in alle erfelijke goederen, die aan haar voornoemde zoon 

Johannes Bossche gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader 

Arnoldus, resp. aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde 

Mechtildis. 

 

L. Solvit. 

Mechtildis relicta quondam Arnoldi dicti Bossche cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in omnibus bonis #hereditariis# (dg: sibi) 

que Johanni Bossche suo !suo filio de morte dicti quondam Arnoldi sui 

(dg: filii) #patris# successione (dg: est ad) sunt (dg: a.d) advoluta et 

post mortem dicte Mechtildis successione advolventur supportavit dicto 

Johanni Bossche promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 316v 13 do 30-09-1389. 

Voornoemde Johannes Bossche verkocht voornoemde goederen aan Arnoldus van 

der Hazeldonc en Johannes zvw Arnoldus Ghiben soen. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes Bossche dicta bona omnia #hereditaria# vendidit Arnoldo 

van der Hazeldonc et Johanni filio quondam Arnoldi Ghiben soen promittens 

warandiam et obligationem ex parte ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 316v 14 do 30-09-1389. 

Voornoemde kopers beloofden aan de secretaris, tbv Albertus Buc van Lijt, 

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

 

Dicti emptores promiserunt mihi ad opus Alberti #Buc# de Lijt (dg: .) XL 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 316v 15 do 30-09-1389. 

Henricus Kalfsvelle de jongere van Wetten en zijn dochter Heijlwigis gaven 

uit aan Gerardus zvw Nijcholaus van Boerdonc alle erfgoederen, die aan 

voornoemde Henricus en Margareta eertijds ev voornoemde Henricus gekomen 

waren na overlijden van Arnoldus Goidewert en diens vrouw Batha, ouders van 

voornoemde Margareta, gelegen onder Beek bij Aarle; de uitgifte geschiedde 

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

Helmond, met Lichtmis in Helmond, ter plaatse gnd Boerdonk te leveren, voor 

het eerst over een jaar (do 02-02-1391). 

 

Solvit Henricus. 

Henricus Kalfsvelle junior #de Wetten# et Heijlwigis eius filia cum 

tutore omnes hereditates que (dg: Margare) dicto Henrico et# Margarete 

uxori olim dicti Henrici de morte (dg: quo) quondam Arnoldi Goidewert et 

(dg: Heijl) Bathe eius uxoris parentum olim dicte Margarete successione 

sunt advoluta quocumque locorum infra parochiam de Beke prope Arle sita 

dederunt ad hereditariam paccionem Gerardo filio quondam Nijcholai de 

Boerdonc ab eodem hereditarie possidenda pro oneribus dictis onraet 

exinde solvendis dandis (dg: sibi ab alio .) et solvendis atque pro 

hereditaria paccione duodecim lopinorum siliginis mensure de Helmont 

danda (dg: dicto) Henrico ad eius vitam et post eius decessum dicte 

Heijlwigi hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in 

(dg: supra) dicta parochia in loco dicto Boerdonc tradenda ex premissis 

promittens cum tutore warandiam pro premissis et aliam obligationem (dg: 

ex parte) deponere et alter repromisit. Testes datum (dg: supra) W et 

Emont datum supra. 

 

BP 1178 f 316v 16 do 30-09-1389. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Henricus 10 Hollandse gulden of 

de waarde en 4 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis over een jaar 

(do 02-02-1391) in Beek bij Aarle te betalen en te leveren. 

 

Dictus Gerardus promisit dicto Henrico X Hollant gulden seu valorem et 

quatuor lopinos siliginis mensure de (dg: Holl) Helmont a purificationis 

proxime futuro ultra annum persolvendos et in !in parochia de Beke prope 

Arle tradendos. Testes datum. 

 

BP 1178 f 316v 17 do 30-09-1389. 

Henricus van Best en Petrus Pels beloofden aan Arnoldus Nolleken Geroncs 52 

nobel, 3 Hollandse gulden en 1 plak voor 1 nobel gerekend of de waarde, een 

helft te betalen met Lichtmis (wo 02-02-1390) en de andere helft met het 

octaaf van Pasen aanstaande (zo 10-04-1390). 

 

Henricus de Best et Petrus Pels promiserunt Arnoldo Nolleken Geroncs LII 

nobel scilicet III Hollant gulden I placke #seu valorem# pro quolibet 

nobel mediatim ad purificationis et mediatim ad octavas pasce proxime 

futuras persolvendos (dg: .). Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

1178 mf9 D 04 f. 317. 

 in crastino Mijchaelis: donderdag 30-09-1389. 

 

BP 1178 f 317r 01 do 30-09-1389. 

Henricus zv Albertus gnd Swart Abe Meus soen verkocht aan Rutgherus zvw 

Gerardus Grieten soen van Berlikem een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Remigius in Berlicum te leveren, voor het eerst over een 
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jaar (za 01-10-1390), gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Henricus filius (dg: quondam) Alberti dicti Swart Abe Meus soen 

hereditarie vendidit Rutghero filio quondam Gerardi Grieten soen de 

Berlikem hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Remigii et primo termino ultra annum et in (dg: 

Busco tradendam) Berlikem tradendam ex omnibus et singulis bonis dicti 

venditoris quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

promittens warandiam. Testes W et Emont datum in crastino Mijchael. 

 

BP 1178 f 317r 02 do 30-09-1389. 

Agnes wv Theodericus Rommel van Overaa en Henricus van Weert ev Katherina, 

dv voornoemde Agnes en wijlen Theodericus, verkochten aan Lambertus 

Luijtgarden soen 4 lopen roggeland, in Uden, ter plaatse gnd op die 

Rossche, tussen voornoemde Lambertus enerzijds en de gemeint anderzijds, 

met een eind strekkend aan voornoemde Lambertus, belast met 1 hoen. 

 

Solvit. 

Agnes (dg: f) relicta quondam Theoderici Rommel de Overaa cum tutore (dg: 

suum usufructum sibi competentem in) #et Henricus de Weert maritus et 

tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dictorum Agnetis et quondam 

Theoderici# quatuor lopinatas terre siliginee sitas in parochia de Uden 

in loco dicto op die Rossche inter hereditatem Lamberti Luijtgarden soen 

ex uno et inter communitatem ex alio tendentes cum uno finem! ad 

hereditatem dicti Lamberti ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Lamberto promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere 

excepto uno pullo (dg: censuali .) Godefrido van der Craect exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 317r 03 do 30-09-1389. 

Johannes zvw Franco gnd die Laet verkocht aan Johannes van Broechoven zvw 

Johannes van Broechoven alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

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

na overlijden van zijn moeder Katherina. 

 

Solvit XIII solidos. 

Johannes filius quondam Franconis dicti die Laet omnia et singula bona 

(dg: sibi de mor) mobilia et immobilia et hereditaria et parata sibi de 

morte dicti quondam Franconis sui patris successione advoluta et post 

mortem Katherine sue (dg: ..) matris successione advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat vendidit Johanni de Broechoven 

filio quondam Johannis de Broechoven promittens warandiam et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 317r 04 do 30-09-1389. 

Reijnerus zv Johannes van Berze verkocht aan Willelmus van Oijen szvw 

Reijnerus van Aken ¼ deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde grootvader Reijnerus van Aken, in een huis en erf van wijlen 

Reijnerus, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Johannes 

Sticker enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus Manghelant anderzijds. 

 

Reijnerus filius Johannis de Berze quartam partem sibi de morte quondam 

Reijneri de Aken sui avi successione advolutam in domo et area dicti 

quondam Reijneri sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem Johannis Sticker ex uno et inter hereditatem quondam Henrici 

Manghelant ex alio ut dicebat vendidit Willelmo de Oijen genero dicti 

quondam Reijneri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 317r 05 do 30-09-1389. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan Johannes van Berze 29½ Gelderse gulden of 

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

 

Dictus Willelmus promisit (dg: dicto) Johanni de Berze (dg: pe) XXIX et 

dimidium Ghelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 317r 06 do 30-09-1389. 

Johannes van Kuijc zvw Arnoldus van Kuijc verkocht aan Thomas zvw Walterus 

van Scadewijc (1) een stuk land, dat was van Henricus Wouters soen, in 

Kessel, ter plaatse gnd in de Enge, tussen erfgoed van de heiligen van 

Kessel enerzijds en Albertus Bernts soen anderzijds, (2) een erfgoed gnd 

een gemeint, dat was van voornoemde Henricus Wouters soen, in Maren, ter 

plaatse gnd in de Maaresse Wert. 

 

Johannes de Kuijc filius quondam (dg: Walteri de Ku) Arnoldi de Kuijc 

peciam terre #que fuerat Henrici Wouters soen# sitam in parochia de 

Kessel in loco dicto in den (dg: Eijr) Enghe inter hereditatem !sanctorum 

de Kessel ex uno et inter hereditatem Alberti (dg: Be) Bernts soen ex 

alio item hereditatem dictam een (dg: gheij) gemeijnt cum suis 

attinentiis #que fuerat dicti Henrici Wouters soen# sitam in parochia de 

Maren in loco dicto in (dg: die) den Maeressche Wert (dg: inter 

hereditatem) ut dicebat vendidit (dg: Me) Thome filio quondam Walteri de 

Scadewijc promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de 

hereditate ab omnibus censu et aggere libera. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 317r 07 do 30-09-1389. 

Bernierus Andries soen, Ghibo zvw Hermannus Bac en Andreas zv Willelmus Mol 

maakten een erfdeling van een huis en erf van wijlen Conrardus Writer, in 

Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van Henricus die 

Jegher enerzijds en een gemeen straatje anderzijds, strekkend vanaf de 

Schrijnmakersstraat achterwaarts tot aan erfgoed van Jutta gnd Gorters. 

Voornoemde Bernierus kreeg de helft naast voornoemd straatje dat loopt naar 

de Markt. Uit deze helft wordt een b-erfcijns betaald van 57 schelling 

geld, die uit geheel het huis en erf gaat. Bernierus voor een helft en 

Ghibo en Andreas voor de andere helft zullen een wand bouwen tussen de 

beide helften. 

 

Bernierus (dg: fi) Andries soen Ghibo filius quondam Hermanni Bac et 

Andreas filius Willelmi Mol palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de domo et area quondam Conrardi Writer nunc 

ad ipsos spectante sita in Busco in vico scriniparorum inter hereditatem 

Henrici die Jegher ex uno et inter communem viculum ex alio tendente a 

dicto vico scriniparorum (dg: re) retrorsum ad hereditatem Jutte dicte 

Gorters ut dicebant mediante qua divisione una medietas dicte domus et 

aree scilicet illa medietas que sita contigue iuxta dictum viculum 

tendentem ibidem versus forum dicto Berniero cessit in partem (dg: .) ut 

alii recognoverunt promittentes ratam servare (dg: ..) tali condicione 

quod dictus Bernierus solvendum (dg: d) de dicta medietate sibi in partem 

cessa hereditarium censum (dg: XL) LVII solidorum monete ex dicta integra 

(dg: medietate) domo et area de jure solvendum sic quod aliis dampna 

exinde non eveniant #ut promisit super omnia# hoc eciam addito quod dicti 

Bernierus pro una medietate et dicti Ghibo et Andreas pro reliqua 

medietate edificabunt unam parietem (dg: inter) sub eorum communibus 

expensis inter dictam medietatem et inter alteram medietatem ad dictos 

Ghibonem et Andream spectantem (dg: a planit) ab inferiori parte vel 
?superinum dicte domus et aree ut recognoverunt et promiserunt. Testes 

datum supra. 
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BP 1178 f 317r 08 do 30-09-1389. 

Voornoemde Ghibo en Andreas kregen de andere helft, aan de kant van 

voornoemde Henricus Jegher. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietas que sita est versus dicti 

Henrici Jegher dictis Ghiboni et Andree cessit in partem ut alter 

recognovit promittens ratam servare per totum ut supra. #Testes# testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 317r 09 do 30-09-1389. 

Johannes Tijmmerman zvw Johannes Tijmmerman van Scijnle verkocht aan 

Johannes van Dijest schoenmaker een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit 1 zesterzaad roggeland, gnd die Nieuwehof, 

in Schijndel, ter plaatse gnd aan Delschot, tussen Heijlwigis Lambrechts 

enerzijds en een weg gnd de Groene Weg anderzijds. 

 

Johannes Tijmmerman filius quondam Johannis Tijmmerman de Scijnle 

hereditarie vendidit Johanni de Dijest sutori hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex #una 

sextariata terre siliginee# pecia terre (dg: sita in parochia de Scijnle) 

dicta die Nuwehof sita in parochia de Scijnle ad locum dictum aen Delscot 

inter hereditatem Heijlwigis Lambrechts ex uno et inter viam dictam den 

Gruenen Wech ex alio promittens sper habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 317r 10 do 30-09-1389. 

Petrus zvw Emondus van Dornen zvw Emondus van der Straten verkocht aan 

Danijel gnd Noij zvw voornoemde Emondus van der Straten een b-erfpacht van 

½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis te leveren, gaande uit een 

huis, schuur en tuin, in Deurne, tussen een gemene weg enerzijds en wijlen 

Everardus van Dornen anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen 

voornoemde Everardus, welke pacht aan wijlen voornoemde Emondus van Dornen 

was overgedragen door Arnoldus Vrient zv Henricus gnd Sleet, en welke pacht 

aan hem gekomen was na overlijden van zijn vader Emondus. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Emondi de Dornen filii quondam Emondi van der 

Straten hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificationis ex domo horreo et orto sitis in 

parochia de Dornen inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

quondam Everardi de Dornen ex alio tendentibus cum uno fine ad 

hereditatem dicti quondam Everardi (dg: ven) supportatam dicto quondam 

Emondo de Dornen ab Arnoldo Vrient filio Henrici dicti Sleet prout in 

litteris et quam paccionem nunc sibi de morte quondam !quondam Emondi sui 

patris successione advolutam esse dicebat vendidit Danijeli dicto Noij 

filio (dg: f) dicti quondam Emondi van der Straten cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 317r 11 do 30-09-1389. 

Goddinus van Lijt en Aleijdis van Rijswijc maakten bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Walterus van Hijntam met zijn 

goederen. 

 

Goddinus de Lijt et Aleijdis de Rijswijc omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Walterum de Hijntam cum suis bonis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 317r 12 do 30-09-1389. 

Elizabeth wv Jacobus van Uden droeg over aan Goddinus van Lijt en Aleijdis 

van Rijswijc 27¾ oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, aan 
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haar overgedragen35 door Gerardus gnd Scaden zvw Henricus van Os, die Elijas 

van Zelinc beloofd36 had aan voornoemde Gerardus Scade. 

 

Elizabeth relicta quondam Jacobi de Uden viginti octo aureos denarios 

antiquos communiter scilde vocatos scilicet quatuor florenis communiter 

gulden vocatis pro (dg: sc) tribus aureis denariis antiquis communiter 

(dg: ?au) scilde vocatis minus tamen in dicta pecunie summa quarta parte 

unius aurei denarii antiqui communiter scilt vocati supportatos sibi a 

Gerardo dicto Scaden filio quondam Henrici de Os prout in litteris et 

quos Elijas de Zelinc promisit dicto Gerardo Scade supportavit Goddino de 

Lijt #et Aleijdi de Rijswijc# cum litteris et aliis et jure. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 317r 13 do 30-09-1389. 

Voornoemde Goddinus van Lijt en Aleijdis van Rijswijc beloofden aan 

Ludingus zvw Jacobus van Uden 39 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan-

Baptist aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus Goddinus de Lijt #et Aleijdis de Rijswijc# (dg: promis) promisit 

(dg: Elizabeth de relicte) #Ludingo filio quondam Jacobi de Uden XXXIX 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis (dg: nativitatis) Johannis 

baptiste proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 317r 14 do 30-09-1389. 

Ludingus zvw Jacobus van Uden droeg over aan voornoemde Goddinus en 

Aleijdis 18 oude schilden, die Elijas van Zelinc aan hem verschuldigd is. 

 

Ludingus filius quondam Jacobi de Uden XVIII aude scilde quos Elijas de 

Zelinc sibi tenetur ut dicebat (dg: .) supportavit dictis Goddino et 

Aleijdi. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 D 05 f. 317v. 

 in crastino Mijchaelis: donderdag 30-09-1389. 

 

BP 1178 f 317v 01 do 30-09-1389. 

Henricus Hadewigen brouwer beloofde aan Arnoldus Nolleken Geroncs 52 nobel, 

3 Hollandse gulden en 1 plak voor 1 nobel gerekend, een helft te betalen 

met Lichtmis (wo 02-02-1390) en de andere helft met het octaaf van Pasen 

aanstaande (zo 10-04-1390). 

 

Henricus Hadewigen braxator promisit Arnoldo Nolleken Geroncs LII nobel 

scilicet III (dg: florenis) Hollant gulden et una placke pro quolibet 

(dg: gulden) #nobel# mediatim ad purificationis et mediatim ad octavas 

pasce proxime futuras persolvendos. Testes W et Dordrecht datum in 

crastino Mijchaelis. 

 

BP 1178 f 317v 02 do 30-09-1389. 

Petrus die Koc droeg over aan Ghevardus zvw Henricus die Bije van Eijndoven 

de helft, die behoorde aan Arnoldus Ysebout zvw Arnoldus Tielkini en zijn 

dochter Heijlwigis, in 2 stukken land, in Stripe, (1) die Bucht, tussen 

Nijcholaus gnd Lijben soen enerzijds en Johannes gnd Wever anderzijds, (2) 

dat Rot, tussen Johannes gnd Scumer enerzijds en Walterus gnd die Wever 

anderzijds, welke helft voornoemde Petrus die Koc in pacht verkregen had 

van voornoemde Arnoldus Ysebout en zijn dochter Heijlwigis, belast met de 

pacht in de brief vermeld. 

 

                         
35 Zie ← BP 1178 f 039v 15 vr 29-05-1388, (eerste) overdracht van de 

schuldbekentenis. 
36 Zie ← BP 1177 f 248v 12 do 02-08-1386, belofte op 25-12-1386 27¾ oude 

schild te betalen; de schuldenaar heette toen Elijas van Zelem. 
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Petrus die (dg: die) Koc medietatem que spectabat !Arnoldum Ysebout 

filium quondam Arnoldi (dg: Ysebout) Tielkini et Heijlwigem eius (dg: 

uxor) #filiam# in duabus peciis terre sitis in parochia de Stripe quarum 

una die Bucht inter hereditatem Nijcholai dicti Lijben soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Wever ex alio et altera dat (dg: Rot) 

Rot nuncupantur inter hereditatem Johannis dicti Scumer ex uno et inter 

hereditatem Walteri dicti die Wever ex alio latere sunt site (dg: d) quam 

medietatem dictus Petrus die Koc erga dictos Arnoldum Ysebout et 

Heijlwigem eius (dg: uxorem) filiam ad pactum acquisiverat prout in 

litteris supportavit (dg: Geva) Ghevardo filio quondam Henrici (dg: B) 

die Bije de Eijndoven cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris 

contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 317v 03 do 30-09-1389. 

Destijds had Petrus die Koc (1) voornoemde helft van de twee stukken land 

in pacht verkregen van Arnoldus Ysebout zvw Arnoldus Tielkini en zijn 

dochter Heijlwigis, te weten voor (1a) de cijns en cijnshoenderen aan de 

grondheer, (1b) een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Stripe, in Stripe 

aan voornoemde Heijlwigis te leveren. Voornoemde Petrus had vervolgens mede 

tot onderpand gesteld (2) een b-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van 

Stripe, gaande uit een akker van wijlen Henricus gnd Jutten soen en 

Elizabeth gnd Truden, in Stripe, tussen Henricus Belen soen enerzijds en 

Ghibekinus gnd Heijnkens Neve anderzijds. Ghevardus zvw Henricus Bije van 

Eijndoven beloofde thans aan voornoemde Petrus voornoemde pacht van 4 mud 

rogge te leveren, zó dat voornoemde Petrus en voornoemde pacht van 16 lopen 

rogge geen schade ondervinden. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Petrus die Koc dictam medietatem dictarum 

duarum peciarum terre erga Arnoldum Ysebout filium quondam Arnoldi (dg: 

f) Tielkini et Heijlwigem eius filiam ad pactum acquisivisset scilicet 

pro censu et pullis censualibus domino fundi annuatim exinde solvendis 

atque pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de 

Stripe dicte Heijlwigi exinde solvendis (dg: et cum) et in Stripe 

tradendis ex dicta medietate et cum deinde dictus Petrus hereditariam 

paccionem sedecim lopinorum siliginis dicte mensure solvendam hereditarie 

ex agro quondam Henrici dicti Jutten soen et Elizabeth dicte Truden sito 

in dicta parochia inter hereditatem Henrici Belen soen ex uno et inter 

hereditatem Ghibekini dicti Heijnkens Neve ex alio antedicte Heijlwigi 

pro solucione dicte paccionis quatuor modiorum siliginis ad pignus 

imposuisset prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis Ghevardus filius quondam Henrici Bije de Eijndoven promisit 

super omnia dicto Petro quod ipse dictam paccionem quatuor modiorum 

siliginis sic exsolvet ex dicta medietate sic quod dicto Petro et supra 

dictam paccionem sedecim lopinorum siliginis dampna exinde non eveniant. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 317v 04 do 30-09-1389. 

Petrus gnd die Koc droeg over aan voornoemde Ghevardus de helft van 

voornoemde twee stukken land, aan voornoemde Petrus in pacht uitgegeven 

door Ghibo zvw Johannes van den Eijnde, belast met de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Solvit. 

Petrus dictus die Koc medietatem dictarum duarum peciarum terre datas ad 

pactum dicto Petro a Ghibone filio quondam Johannis van den Eijnde prout 

supportavit dicto Ghevardo cum litteris (dg: jure) jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere eccepta paccione in dictis 

litteris contenta. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 317v 05 do 30-09-1389. 

Destijds had voornoemde Petrus gnd die Koc (1) de helft van voornoemde 2 

stukken land in pacht verkregen van Ghibo zvw Johannes van den Eijnde, voor 

(1a) de cijns en cijnshoenderen aan de grondheer, (1b) een b-erfpacht van 3 

mud rogge, maat van Stripe, met Lichtmis in Stripe te leveren. Voornoemde 

Petrus had vervolgens mede tot onderpand gesteld (2) een b-erfpacht van 12 

lopen rogge, maat van Stripe, gaande uit een akker van wijlen Henricus gnd 

Jutten soen en Elizabeth gnd Trude, in Stripe, tussen kv Henricus Belen 

soen enerzijds en Ghibekinus gnd Heijnkens soen anderzijds. Voornoemde 

Ghevardus beloofde thans voornoemde pacht van 3 mud te leveren zó dat 

voornoemde Petrus en voornoemde pacht van 12 lopen daarvan geen schade 

ondervinden. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod dictus Petrus medietatem dictarum duarum 

peciarum erga Ghibonem filium quondam Johannis van den Eijnde ad pactum 

acquisivisset scilicet pro censu et pullis censualibus domino fundi 

exinde solvendis atque pro hereditaria paccione trium (dg: .) modiorum 

siliginis mensure de Stripe danda et solvenda dicto Ghiboni a dicto Petro 

hereditarie purificationis et in Stripe tradenda ex dicta medietate et 

cum deinde dictus Petrus hereditariam paccionem duodecim lopinorum 

siliginis dicte mensure solvendam hereditarie ex agro quondam Henrici 

dicti Jutten soen et Elizabeth dicte Trude sito in dicta parochia inter 

hereditatem liberorum Henrici Belen soen ex uno et inter hereditatem 

Ghibekini dicti Heijnkens soen ex alio dicto Ghiboni pro solucione dicte 

paccionis trium modiorum siliginis in pignus imposuisset prout in 

litteris constitus igitur dictus Ghevardus promisit super omnia quod ipse 

dictam paccionem trium !paccionum perpetue taliter solvet ex dicta 

medietate sic quod dicto Petro et supra dictam paccionem duodecim 

lopinorum siliginis dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 317v 06 do 30-09-1389. 

Bruijstinus zvw Willelmus van Hamvelt verkocht aan Gerardus Katellaer van 

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

uit een huis, erf en tuin, in Vught Sint-Lambertus, naast de windmolen van 

Gerardus van Berkel, tussen Aleijdis Bits enerzijds en Gerardus Maes soen 

anderzijds, reeds belast met 13 schelling voornoemd geld aan het 

leprozenhuis bij Den Bosch. 

 

Bruijstinus filius quondam Willelmi de Hamvelt hereditarie vendidit 

Gerardo Katellaer de Tiel hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo area et orto sito (dg: 

ad) in parochia de Vucht sancti Lamberti iuxta molendinum venti Gerardi 

de Berkel inter hereditatem Aleijdis Bits ex uno et inter hereditatem 

Gerardi Maes soen ex alio promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis (dg: XX) XIII solidis dicte monete 

domui (dg: le) leprosorum prope Buscum exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes W et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1178 f 317v 07 do 30-09-1389. 

Willelmus van Hamvelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Hamvelt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 317v 08 do 30-09-1389. 

Arnoldus Groet Art droeg over aan Arnoldus zvw Zebertus Nouden soen den 

Pasteijbecker alle goederen van Goeswinus zvw Johannes van Megen, aan hem 

gerechtelijk verkocht door Arnoldus Heijme. 

 

Arnoldus Groet Art omnia bona (dg: Johannis) Goeswini filii quondam 

Johannis de Megen vendita sibi ab Arnoldo Heijme per judicem mediante 
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sententia etc supportavit Arnoldo filio quondam Zeberti Nouden soen den 

Pasteijbecker promittens ratam servare. Testes Heijme et W datum supra. 

 

BP 1178 f 317v 09 do 30-09-1389. 

(dg: Voornoemde Arnoldus Paste). 

 

(dg: Dictus Arnoldus Paste a). 

 

BP 1178 f 317v 10 do 30-09-1389. 

(dg: Arnoldus Heijme verklaarde dat hij door Arnoldus). 

 

(dg: Arnoldus Heijme pro palam recognovit sibi per Arnoldum). 

 

1178 mf9 D 06 f. 318. 

 in festo Remigii: vrijdag 01-10-1389. 

 in crastino Andree: woensdag 01-12-1389. 

 Dominica post Remigii: zondag 03-10-1389. 

 in crastino Remigii: zaterdag 02-10-1389. 

 

BP 1178 f 318r 01 ±vr 01-10-1389. 

Contracten van de schepenen. 

 

Contractus scabinorum. {ruimte opengelaten.} 

 

BP 1178 f 318r 02 vr 01-10-1389. 

Willelmus zvw Egidius gnd Vos zvw Willelmus Vos van Berze en Jacobus zv 

Henricus Zelen soen ev Katherina dvw voornoemde Egidius Vos verkochten aan 

Henricus van der Bruggen alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van Dilla, evw voornoemde Willelmus en grootmoeder van 

eerstgenoemde Willelmus en voornoemde Katherina. 

 

(dg: Egidi) Willelmus filius quondam Egidii dicti Vos filii quondam 

Willelmi Vos de Berze et Jacobus filius Henrici Zelen soen maritus et et 

tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie dicti quondam 

Egidii Vos omnia et singula bona eis de morte quondam Dille #uxoris diti 

quondam Willelmi# avie olim primodicti Willelmi et dicte Katherine (dg: 

uq) successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita (dg: 

que scilicet bona nunc per mortem dicte simul cum aliis bonis dicte 

quondam Dille nunc per mortem dicte Dille sunt divisibilia) ut dicebant 

(dg: s) vendiderunt Henrico van der Bruggen promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Penu et Vladeracken datum in 

festo Remigii. 

 

BP 1178 f 318r 03 vr 01-10-1389. 

Johannes van Eijcke zvw Henricus van Eijcke verkocht aan Petrus van der 

Beke (1) een schuur met ondergrond, in Tongeren, ter plaatse gnd Udric 

Hoven, tussen Aleijdis gnd Loden dochter enerzijds en Aleijdis gnd Zien 

dochter anderzijds, (2) een tuin aldaar, tussen voornoemde Aleijdis Zien 

dochter enerzijds en Ywanus van den Berghe anderzijds, (3) een akker gnd 

die Scoetakker, in Tongeren, ter plaatse gnd Udric Hoven, tussen voornoemde 

Ywanus van den Berge enerzijds en Henricus gnd Houbraken anderzijds, belast 

met grondcijnzen. 

 

Johannes (dg: van) de Eijcke filius quondam Henrici de Eijcke horreum cum 

suo fundo situm in parochia de Tongeren ad locum dictum Udric Hoven inter 

hereditatem Aleijdis dicte Loden (dg: doch) dochter ex uno et inter 

hereditatem Aleijdis dicte Zien dochter ex alio atque #ortum# situm 

ibidem inter hereditatem dicte Aleijdis Zien dochter ex uno et inter 

hereditatem Ywani van den Berghe ex alio atque agrum terre dictum die 

Scoetacker situm in parochia et loco predictis inter hereditatem dicti 

Ywani van den Berge ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Houbraken 
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ex alio ut dicebat vendidit Petro van der Beke promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde solvendis. 

Testes (dg: St) Penu et Vladeracken datum in festo Remigii. 

 

BP 1178 f 318r 04 vr 01-10-1389. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Johannes van Eijcke een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit de helft van voornoemde goederen. 

 

Solvit. 

Dictus Petrus promisit se daturum et soluturum dicto Johanni de Eijcke 

hereditariam paccionem unius et dimidii (dg: men) modiorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

medietate premissorum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 318r 05 vr 01-10-1389. 

Voornoemde Petrus beloofde aan Tielmannus gnd Tillen soen van den Zande een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit de helft van voornoemde goederen. 

 

Solvit. 

Dictus Petrus promisit se daturum et soluturum Tielmanno dicto (dg: 

Tielen) #Tillen# soen van den Zande hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex medietate premissorum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 318r 06 vr 01-10-1389. 

Johannes van Tefelen zv Henricus van Zeelem droeg over aan zijn voornoemde 

vader Henricus het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

grootvader Johannes Uden soen van Tefelen, in een hofstad van wijlen 

voornoemde Johannes Uden soen, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes van Vucht enerzijds en een 

gemene weg anderzijds. De brief overhandigen aan Johannes van Tefelen. 

 

Johannes de Tefelen filius Henrici (dg: van) de (dg: Zelem) Zeelem totam 

partem sibi de morte quondam Johannis Uden soen de Tefelen #sui avi# sibi 

successione advolutam in domistadio dicti quondam Johannis Uden soen sito 

in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Johannis de Vucht 

#ex !alio# et communem plateam ex alio supportavit dicto Henrico suo 

patri promitens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. Tradetur littera Johanni de Tefelen. 

 

BP 1178 f 318r 07 wo 01-12-1389. 

Voornoemde Henricus van Zeelem droeg voornoemd deel over aan Johannes van 

Tefelen, tbv hem en zijn zusters Elizabeth en Reefsa. De brief overhandigen 

aan Johannes van Tefelen. 

 

Dictus Henricus dictas partem et jus supportavit Johanni de Tefelen ad 

opus sui et ad opus Elizabeth Reefse suarum sororum promittens ratam 

servare. Testes datum supra. In crastino Andree. Tradetur littera Johanni 

de Tefelen. 

 

BP 1178 f 318r 08 vr 01-10-1389. 

Lambertus zvw Henricus Godevarts soen van Uden droeg over aan Johannes van 

Eijcke zvw Henricus van Eijcke 9 dobbel mottoen geld van Brabant, aan hem 

beloofd37 door Tielkinus gnd Mombaers soen. 

 

                         
37 Zie ← BP 1177 f 309v 03 ±do 05-07-1386, belofte 9 Brabant dobbel voor 

±05-07-1389 te betalen. 
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Solvit. 

Lambertus filius quondam Henrici Godevarts soen de Uden novem aureos 

denarios communiter dobbel mottoen vocatos monete Brabantie promissos 

sibi a Tielkino dicto Mombaers soen prout in litteris supportavit Johanni 

de Eijcke filio quondam Henrici de Eijcke (dg: promittens .) #cum# 

litteris et jure. Testes datum supra38. 

 

BP 1178 f 318r 09 vr 01-10-1389. 

De broers Gerardus en Henricus, kvw Lambertus Rijxken, droegen over aan 

Adam van Mierd een huis en erf, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen 

erfgoed van Mijchael snijder enerzijds en kamers van wijlen voornoemde 

Lambertus anderzijds. Voornoemde Henricus behoudt uit voornoemde goederen 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, die wijlen voornoemde Lambertus 

daaruit beurde. 

 

(dg: Lambertus) #Gerardus# et Henricus fratres filii quondam Lamberti 

Rijxken domum et aream sitam in Busco in (dg: di) vico dicto Colperstraet 

inter hereditatem (dg: Marce) Mijchaelis sartoris ex uno et inter cameras 

quondam Lamberti predicti ex alio #prout ad eos spectat pro presenti# 

supportaverunt Ade de Mierd cum omnibus (dg: et) litteris et jure 

promittentes #divisi videlicet quilibet pro se# ratam servare salvo dicto 

Henrico in premissis hereditario censu XX solidorum monete quem dictus 

quondam Lambertus ex (dg: -inde) premissis habuit solvendum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 318r 10 zo 03-10-1389. 

Voornoemde Adam van Mierd droeg voornoemd huis en erf over aan Johannes van 

Os zvw Zebertus van der Graft wollenklerenwever. Voornoemde Johannes zal 

uit voornoemd huis en erf een cijns betalen van ?24 schelling geld aan de 

priesters van de kerk van Den Bosch, 45 schelling voornoemd geld aan 

Willelmus Scilde, en de b-erfcijns aan Henricus zvw Lambertus Rijxken. 

 

Dictus Adam dictam domum et aream supportavit Johanni van Os filio 

quondam Zeberti van der Graft textori laneorum promittens ratam (dg: se) 

hoc addito quod dictus Johannes solvet ex premissis domo et area census 

(dg: exinde) #XXIII[I?] solidorum monete# presbitris ecclesie de Busco et 

Willelmo Scilde XLV solidos dicte monete exinde solvendos et hereditario! 

censu! !censu Henrico filio quondam Lamberti Rijxken exinde!. Testes 

Gerardus et (dg: W da) Jordus datum dominica post Remigii. 

 

BP 1178 f 318r 11 zo 03-10-1389. 

Voornoemde Johannes van Os zvw Zebertus van der Graft wollenklerenwever 

beloofde aan Adam van Mierd een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemd huis en erf. Voornoemde Johannes 

en Gerardus zvw Lambertus Rijxken beloofden het huis en erf van waarde te 

houden. 

 

Dictus Johannes promisit (dg: Ade) se daturum et soluturum Ade de Mierd 

hereditarium censum XX solidorum monete #hereditarie nativitatis Domini# 

(dg: ex premissis he) ex premissis promisit super habita et habenda 

warandiam et promisit dictus Johannes et cum eo Gerardus filius quondam 

Lamberti Rijxken super habita et habenda sufficientem etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 318r 12 zo 03-10-1389. 

Mechtildis wv Johannes gnd Becs van Gorichem verklaarde verschuldigd te 

zijn aan Johannes gnd Zoet 74 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden 

                         
38 Aangenomen is dat BP 1178 f 318r 07, van wo 01-12-1389, later ertussen is 

geschreven. Daarom dit contract gedateerd op vr 01-10-1389. 
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gerekend. 

 

Mechtildis relicta quondam Johannis dicti Becs (dg: pal) de Gorichem 

palam recognovit se debere ex iusto debito Johanni dicto Zoet LXXIIII 

aude scilde scilicet IIII gulden pro III aude scilde computato (dg: et 

quos s). 

 

BP 1178 f 318r 13 za 02-10-1389. 

Ghisbertus Lijsscap de jongere en Willelmus Coptiten beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 50 oude schilden met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1389; 29+30+25=84 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Ghisbertus Lijsscap junior et Willelmus Coptiten (dg: palam re) 

promiserunt Philippo Jozollo etc L aude scilde ad nativitatis Domini 

proxime futurum sub pena II. Testes Goess et Ghestel datum in crastino 

Remigii. 

 

BP 1178 f 318r 14 za 02-10-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 D 07 f. 318v. 

 in crastino Calixti: vrijdag 15-10-1389. 

 

BP 1178 f 318v 01 vr 15-10-1389. 

Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken verkocht aan Reijnerus Loesken 

zvw Henricus Mudeken, de navolgende erfgoederen, in Lithoijen, (1) 1 morgen 

land, ter plaatse gnd op Dackenen, tussen wijlen Ghibo Sluijsken enerzijds 

en Ludovicus van Kessel anderzijds, (2) ½ morgen land, aldaar, tussen 

erfgoed van het altaar van Sint-Nijcholaus in de kerk van Lithoijen 

enerzijds en Petrus van Conden anderzijds, (3) 7½ hont land, ter plaatse 

gnd die Overste Lange Beemden, tussen erfgoed van voornoemd altaar van 

Sint-Nijcholaus enerzijds en Arkenradis des Sniders anderzijds, (4) 1 

morgen land, ter plaatse gnd in des Kelners Hoeve, tussen wijlen Gerardus 

Nollen enerzijds en de sloot gnd die Nederste Grave, uit het erfgoed gnd 

Kelners Hoeve, anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd op de 

Pedeleer, (5) 2 hont land, ter plaatse gnd op die Kort Weiden, tussen 

erfgoed van de priester van Lithoijen enerzijds en Henricus van Lent 

anderzijds, (6) 7½ hont land, ter plaatse gnd des Bruinen Hoeve, tussen 

Henricus des Hoesschen enerzijds en Goeswinus Moedel zvw Bernardus van Loen 

anderzijds, (7) 1 morgen 25 roeden gnd gerden land, ter plaatse gnd in de 

Noddenheuvel, tussen Petrus zvw Henricus Mudekens enerzijds en Henricus 

Rombouts soen van Tefelen anderzijds, (8) 7 hont land, ter plaatse gnd 

Aleijden Huusmans Kamp, tussen Heijmericus Huusman enerzijds en de sloot 

aldaar anderzijds, (9) 4½ hont land, ter plaatse gnd in het Broek, ter 

plaatse gnd des Bruinen Hoeve, tussen Gerardus van Kessel zvw Henricus 

Mudeken enerzijds en Katherina gnd Godelden dochter anderzijds, (10) 1½ 

morgen land, ter plaatse gnd in het Broek, ter plaatse gnd in die Nederste 

Twee Hoeven, tussen de bovenste sloot aldaar enerzijds en wijlen Willelmus 

Clijnge anderzijds, (11) ½ morgen land, ter plaatse gnd in Elijaes Hoeve, 

tussen wijlen voornoemde Willelmus Clijngen enerzijds en wijlen Matheus 

Becker anderzijds, (12) 1½ hont land, ter plaatse gnd in Elijaes Hoeve, 

tussen wijlen Godefridus van der Graft enerzijds en Henricus die Hoessche 

en wijlen hr Wautgherus Weltkens soen priester anderzijds, (13) 4½ hont, 

ter plaatse gnd in die Grafthoeve, voor aldaar, tussen Godefridus Balijart 

enerzijds en Willelmus Bijeken anderzijds, (14) 1½ morgen land, ter plaatse 

gnd die Grafthoeve, naast wijlen Willelmus Clijnge enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (15) 1 hont land, ter plaatse gnd in Harleweiden Kamp, 

tussen Godefridus Balijart enerzijds en erfg vw Ghibo Bijeken van der Graft 
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van Loen des Greve anderzijds, (16) 2½ hont land, ter plaatse gnd in 

Vertruden Hoeve, tussen Bijeken van den Graft enerzijds en Henricus die 

Hoessche anderzijds, (17) ½ morgen land, ter plaatse gnd in het Vilbroek, 

tussen erfg vw Ghibo Deenken soen enerzijds en Heijmericus Huijsman 

anderzijds, (18) 4 hont land, ter plaatse gnd op die Tefelre Weiden, tussen 

Katherina gnd Gudelden dochter enerzijds en Johannes van Kuijc szvw 

Gerardus van Tefelen anderzijds, (19) ½ morgen land, in Lithoijen, achter, 

ter plaatse gnd in die Grafthoeve, ter plaatse gnd in Graskampen, tussen 

Johannes van Ewijc enerzijds en Willelmus Bieken anderzijds, (20) ½ morgen 

land, achter in een kamp gnd in Reijners Kempke, tussen Reijnerus Loesken 

zvw Henricus Mudeken enerzijds en Henricus die Hoessche anderzijds, belast 

met 3 roeden 2 voeten maasdijk in de schouw van Lithoijen, zegedijken, 

sloten en waterlaten. 

{Kennelijk is doorgehaald:} gaf uit aan Reijnerus Loesken zvw Henricus 

Mudeken; de uitgifte geschiedde voor (a) de maasdijken, zegedijken, sloten 

en waterlaten, die Johannes Bieken en wijlen zijn vrouw Sophia 

onderhielden, voorzover gelegen in Lithoijen, (b) een lijfrente van 70 

Hollandse gulden of de waarde aan eerstgenoemde Henricus en zijn vrouw 

Gertrudis dv voornoemde Johannes Bijeken, op hun beider leven, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit voornoemde 

goederen en uit alle goederen van voornoemde Reijnerus Loesken; de 

langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

{in margine sinistra:} + pro tribus virga. 

Henricus filius quondam Rodolphi Rover de Vladeracken hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Lijttoijen videlicet unum iuger terre 

situm in loco dicto op (dg: die) Dackenen inter hereditatem Ghibonis 

quondam Sluijsken ex uno et inter hereditatem Ludovici de Kessel ex alio 

item dimidium iuger terre situm ibidem inter hereditatem altaris sancti 

(dg: s) Nijcholai siti in eccclesia de Lijttoijen ex uno et inter 

hereditatem Petri de Conden ex alio item septem et dimidium hont terre 

sita in loco dicto die Overste Langhe Beemden inter hereditatem dicti 

altaris sancti Nijcholai ex uno et inter hereditatem Arkenradis des 

Sniders ex alio item unum (#dg: d#) juger terre situm in loco dicto in 

des Kelners Hoeve inter hereditatem quondam Gerardi Nollen ex uno et 

inter (dg: hereditatem) fossatum dictum die Nedersten Grave de hereditate 

dicta Kelners Hoeve ex alio tendens cum uno fine ad locum dictum op den 

(dg: p) Pedeleer item duo hont terre sita in loco dicto op die Cort 

Weijden inter hereditatem spectantem ad presbitrum de Lijttoijen ex uno 

et inter hereditatem Henrici de Lent ex alio item septem et dimidium hont 

terre sita in loco dicto des Bruijnen Hoeve inter hereditatem Henrici des 

Hoesschen ex uno et inter hereditatem Goeswini Moedel filii quondam 

Bernardi de Loen ex alio item unum iuger (dg: terre) et (dg: q) XXV 

virgatas dictas gherden terre sitas in loco dicto in den Noddenhoevel 

inter hereditatem Petri filii quondam Henrici Mudekens ex uno et inter 

hereditatem Henrici Rombouts soen de Tefelen ex alio item septem hont 

terre sita in loco dicto Aleijden Huusmans Camp inter hereditatem 

Heijmerici Huusman ex uno et inter (dg: hereditatem) fossatum ibidem ex 

alio item quatuor et dimidium hont terre sita in loco dicto int Broec in 

loco dicto des Bruijnen Hoeve inter hereditatem Gerardi (dg: filii) de 

Kessel filii quondam Henrici Mudeken ex uno et inter hereditatem 

Katherine dicte Godelden dochter ex alio item (dg: .) unum et dimidium 

iugera terre sita in loco dicto int Broec in loco dicto in die Nederste 

Twee Hoeven inter superius fossatum (dg: ex) ibidem ex uno et inter 

hereditatem quondam Willelmi Clijnge ex alio item (dg: un) dimidium iuger 

terre situm in loco dicto in (dg: -t) Elijaes Hoeve inter hereditatem 

quondam Willelmi Clijngen predicti ex uno et inter hereditatem quondam 

Mathei Becker ex alio item unum et dimidium hont terre sita in jamdicto 

loco in Elijaes Hoeve vocato inter hereditatem Godefridi (dg: va) quondam 

van der Graft ex uno et inter hereditatem Henrici die Hoessche et quondam 

domini Wautgheri Weltkens soen presbitri ex alio item quatuor et dimidium 
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hont in loco dicto (dg: voer #voer#) in die Grafthoeve (dg: in anteriori 

parte) #ante ibidem# inter hereditatem Godefridi Balijart ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Bijeken ex alio item unum et dimidium iugera terre 

sita in (dg: a) jamdicto loco die Grafthoeve vocato iuxta hereditatem 

quondam Willelmi Clijnge (dg: ex u) ex uno et inter communem plateam ex 

alio item unum hont terre situm in loco dicto in Harleweijden #Camp# 

inter hereditatem Godefridi Balijart ex uno et inter hereditatem 

#heredum# quondam Ghibonis #Bijeken van der Graft de Loen# des Greve ex 

alio (dg: item) item duo et dimidium hont terre sita in loco dicto in 

Vertruden Hoeve inter hereditatem (dg: wa #Geertrudis filie quondam 

Bernardi# cuiusdam dicti Bijeken van der Graft) #Bijeken van den Graft# 

ex uno et inter hereditatem Henrici die Hoessche ex alio item dimidium 

iuger terre situm in loco dicto int Vilbroec inter hereditatem (dg: 

Ghibonis) heredum quondam Ghibonis Deenken soen ex uno et inter 

hereditatem Heijmerici Huijsman ex alio item quatuor hont terre sita ad 

locum dictum op die Tefelre Weijden inter hereditatem Katherine dicte 

Gudelden dochter ex uno et inter hereditatem Johannis de Kuijc generi 

quondam Gerardi de (dg: f) Tefelen ex alio #+ {BP 1178 f 318v 03 

invoegen}# {kennelijk is de rest van dit contract met 2 halen 

doorgehaald:} in ea (dg: -de) quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat 

dedit ad (dg: an) hereditarium pactum Reijnero Loesken filio quondam 

Henrici Mudeken ab eodem hereditarie possidenda pro (dg: ce) aggeribus 

Moze et zeghediken fossatis et aqueductibus ad premissa spectantibus et 

quos aggeres #Mose# zeghediken fossatos et aqueductus Johannes (dg: d) 

Bieken et Sophia #quondam# eius uxor ad premissas hereditates de jure 

tenere consueverunt et observare #et# in quantum huiusmodi (dg: h) 

aggeres #Mose# zeghediken fossati et aqueductus sita sunt in parochia de 

Lijttoijen (dg: .) tenendos et observandos a dicto Reijnero Loesken 

hereditarie in bona disposicione atque pro vitali pensione (dg: p LX) 

septuaginta Hollant gulden seu valorem danda primodicto Henrico et 

Gertrudi eius uxori filie dictorum Johannis Bijeken (dg: et Sophie eius 

..) anno quolibet ad vitam eorundem Henrici primodicti et Gertrudis eius 

uxoris et non ultra mediatim nativitatis Domini et mediatim Johannis et 

primo termino nativitatis Domini proxime futuro ex premissis et ex 

omnibus bonis dicti Reijneri Loesken habitis et habendis quocumque 

consistentibus sive situatis promittens (dg: w) super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis dictis aggeribus Mose et zegediken 

fossatis et aqueductibus et alter repromisit super habita et habenda ex 

premissis et ex aliis suis bonis habitis et habendis quibuscumque tali 

condicione quod alter dictorum Henrici primodicti et Gertrudis diutius 

vivens dictam pensionem integraliter possidebit et (dg: s) cum ambo 

mortui fuerint etc. 

 

BP 1178 f 318v 02 vr 15-10-1389. 

(dg: en een). 

 

(dg: atque unum). 

 

BP 1178 f 318v 03 vr 15-10-1389. 

{invoegen in BP 1178 f 318v 01} 

+. 

atque (dg: unum) #dimidium# iuger terre situm in parochia predicta (dg: 

inter) #retro# in loco dicto die (dg: Gras kamppe #f#) #in die Grafthoeve 

in loco dicto in# Grascampen (dg: pa) inter hereditatem Johannis de Ewijc 

ex uno et inter hereditatem Willelmi Bieken ex alio atque dimidium iuger 

terre situm retro in campo dicto in Reijners Kempken inter hereditatem 

Reijneri Loesken filii quondam Henrici Mudeken ex uno et inter 

hereditatem Henrici die Hoessche ex alio in ea quantitate (dg: qua) qua 

ibidem sita sunt vendidit Reijnero Loesken filio quondam (dg: Reijneri 

Loes) Henrici Mudeken promisit super omnia #habita et habenda# warandiam 

et obligationem deponere exceptis tribus virgatis et duabus pedatis 
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aggeris Mose ad premissa spectantibus sitis in (dg: communem) 

circonspicione dicta scouwe de Lijttoijen sita #in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt# et (dg: in) zeghediken fossatis et aqueductibus ad 

premissa de jure spectantibus. Testes (dg: Penu) Penu et Gerardus datum 

in crastino Calixti. 

 

BP 1178 f 318v 04 vr 15-10-1389. 

Voornoemde Reijnerus Loesken beloofde aan voornoemde Henricus zvw Rodolphus 

Rover van Vladeracken en zijn vrouw Gertrudis dvw Johannes Bijeken een 

lijfrente van 74 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit voornoemde goederen en 

uit al zijn goederen. Hij zal de onderpanden niet belasten, verkopen of 

vervreemden. 

 

Dictus (dg: He) Reijnerus Loesken promisit super habita et habenda se 

daturum et soluturum dicto Henrico et Gertrudi (dg: -s) sue uxori filie 

quondam Johannis Bijeken vitalem pensionem septuaginta quatuor Hollant 

gulden seu valorem anno quolibet ad eorum vitam et non ultra #mediatim# 

nativitatis Domini #et mediatim Johannis# et primo termino nativitatis 

Domini proxime futuro ex premissis et ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis quocumque consistentibus sive sitis promisit super omnia habita 

et habenda sufficientem facere et quod ipse nunquam facient ad et supra 

predictas hereditates seu ad et supra cetera sua bona habita et habenda 

#aliquam obligationem nec premissa vendet nec alienabit# que possit esse 

in preiudicium dictorum Henrici et Gertrudis sue uxoris seu in 

preiudicium dicte vitalis pensionis seu solucionis dicte pensionis 

vitalis et alter diutius vivens integraliter possidebit et cum ambo 

mortui fuerint etc. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 D 08 f. 319. 

 Quinta post Remigii: donderdag 07-10-1389. 

 

BP 1178 f 319r 01 do 07-10-1389. 

Henricus Liben soen van Lijemde verkocht aan ?Mathias vleeshouwer van Rode 

een n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een 

huis, erf, tuin en aangelegen erfgoederen, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, tussen Arnoldus zvw Johannes van den Perre enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) een stuk land in Liemde, tussen de gemeint van Liemde 

enerzijds en kv Bela gnd Ghenen anderzijds, voornoemde goederen reeds 

belast met de grondcijnzen en het huis en de tuin met een b-erfcijns van 20 

schelling voornoemd geld. 

 

Henricus Liben soen (dg: van) de Lijemde hereditarie vendidit !Mthie (dg: 

die Vle) carnifici de Rode hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis (dg: Domini) Johannis ex domo #area# et 

orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de Bucstel in 

loco dicto Lijemde inter hereditatem Arnoldi (dg: dicti Mol) filii 

quondam Johannis van den Perre ex uno et inter communitatem ex alio atque 

ex pecia terre sita in Lijemde predicto inter communitatem de Lijemde ex 

uno et inter hereditatem liberorum Bele dicte Ghenen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

domini fundi (dg: et he) ex premissis et hereditario censu XX solidorum 

(dg: dicte) dicte monete ex dictis domo #et# orto exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Gerardus et W datum quinta post Remigii. 

 

BP 1178 f 319r 02 do 07-10-1389. 

Denkinus gnd van Tula en Johannes zv Hilla gnd Luppen beloofden aan Eva dvw 

Johannes gnd Ghevarts een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al hun goederen. 
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Solvit XIIII solidos. 

Denkinus dictus de Tula et Johannes filius Hille dicte Luppen promsierunt 

indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos Eve (Dg: relicte 

quondam Johannis d) filie quondam Johannis dicti Ghevarts vitalem 

pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam 

dicte Eve et non ultra nativitatis Domini et in Busco tradendam ex 

omnibus suis bonis habitis et habendis et cum mortua fuerit etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 319r 03 do 07-10-1389. 

Mathias zv Henricus van Jans van Best verkocht aan Willelmus van Dormalen 

een n-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Best 

te leveren, gaande uit een huis en tuin van verkoper, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, tussen de gemene weg enerzijds en Katherina Scatmans 

anderzijds, en uit alle andere erfgoederen van verkoper in Best, reeds 

belast met cijnzen en pachten. 

 

Mathias filius Henrici van Jans (dg: de E) de Best hereditarie vendidit 

Willelmo de Dormalen hereditariam paccionem novem lopinorum siliginis 

mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis et in Best 

tradendam ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia de Oerscot 

in loco !Best inter (dg hereditatem Willelmi) communem plateam ex uno et 

inter hereditatem Katherine Scatmans ex alio atque ex aliis hereditatibus 

omnibus et singulis dicti venditoris quocumque locorum in dicto loco Best 

vocato situatis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus et paccionibus exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes (dg: datum supra) testes Gerardus et W datum supra. 

 

BP 1178 f 319r 04 do 07-10-1389. 

Nijcholaus van den Leempoel zvw Johannes van den Leempoel verkocht aan 

Walterus van Oekel 1/5 deel in 2 bunder beemd, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Udenhout, tussen Jutta van den Aker enerzijds en Wijnricus Elen van 

Loen anderzijds, te weten het 1/5 deel dat in het midden ligt; dit deel is 

belast met 3 1/5 oude groot. 

 

Nijcholaus van den Leempoel filius quondam Johannis van den Leempoel 

quintam partem ad se spectantem in duobus bonariis prati sitis in 

parochia de de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem (dg: 

Jac) Jutte van den Aker ex uno et inter hereditatem Wijnrici Elen de Loen 

ex alio scilicet illam quintam partem que sita est in medio dictorum 

duorum bonariorum ut dicebat vendidit Waltero de Oekel promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus grossis antiquis et 

una quinta parte unius grossi antiqui ex dicta quinta parte de jure 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 319r 05 do 07-10-1389. 

Henricus van Scijnle en zijn zoon Godefridus verkochten aan Maria dvw 

Henricus gnd Geroncs een stuk roggeland, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Konings Strepe, tussen Johannes Balen de jongere zv Johannes Balen 

enerzijds en wijlen hr Arnoldus van Beke priester anderzijds, met een eind 

strekkend aan wijlen Johannes van Maren, welk stuk land voornoemde Henricus 

verworven had van Hermannus Scuijwinc, belast met 2 schelling gemeen 

paijment aan de priester van de kerk van Rosmalen. 

 

Henricus de Scijnle et Godefridus eius filius peciam terre siliginee 

sitam in parochia de Roesmalen ad locum dictum Conincs Strepe inter 

hereditatem Johannis Balen junioris filii Johannis Balen ex uno et inter 

hereditatem quondam domini Arnoldi de Beke presbitri ex alio tendentem 

(dg: cum) #cum uno fine# supra hereditatem quondam Johannis de Maren quam 

peciam terre dictus Henricus erga Hermannum Scuijwinc dudum acquisiverat 

ut dicebat vendidit Marie filie quondam Henrici dicti Geroncs promittens 
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super habita et habenda ratam servare et obligationem et (dg: ..) 

impeticionem in dicta pecia terre existentem exceptis duobus solidis 

communis pagamenti presbitro ecclesie de Roesmalen exinde solvendis. 

Testes Scilder et Gestel datum supra. 

 

BP 1178 f 319r 06 do 07-10-1389. 

Henricus zv Henricus Goetkijnt zadelmaker verkocht aan Elizabeth dv 

Godefridus gnd Nesen soen een n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van 

Mierde, met Lichtmis in Nedermierde te leveren, gaande uit (1) ¼ deel, aan 

voornoemde verkoper behorend, in een beemd, gnd de Hughelbeemd, in 

Nedermierde, tussen erfgoed van het huis van Postel enerzijds en Amelius 

van Ghilze anderzijds, (2) ¼ deel, aan voornoemde verkoper behorend, in een 

hofstad, in Rosmalen, tussen erfgoed van het huis van Postel enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Henricus filius Henrici Goetkijnt sellipari hereditarie vendidit 

Elizabeth filie Godefridi dicti Nesen soen (dg: de Mierd) hereditariam 

paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Mierd solvendam 

hereditarie purificationis et in parochia de Nedermierde tradendam ex 

(dg: #quarta parte# quodam prato sibi dicto dicto den Hughelbeemt dicto) 

quarta parte dicto (dg: venditori de morte) ad dictum venditorem 

spectante in quodam prato dicto den Hughelbeemt sito in parochia de 

Nedermierd inter hereditatem domus de Postula ex uno et inter hereditatem 

Amelii de Ghilze ex alio atque ex quarta parte ad dictum venditorem 

spectante in domistadio sito in dicta parochia inter hereditatem domus de 

Postula ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et #aliam# obligationem deponere 

excepto censu domini ducis exinde solvendo et sufficientem facere. Testes 

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

 

BP 1178 f 319r 07 do 07-10-1389. 

Gerardus Cnode zvw Ghibo Harinc beloofde aan Jacobus van den Hoevel 17½ 

Hollandse gulden of de waarde en 3 plakken met Kerstmis aanstaande (za 25-

12-1389) te betalen. 

 

Gerardus Cnode filius quondam Ghibonis Harinc promisit (dg: Jacobo) 

Jacobo van den Hoevel XVII et dimidium Hollant gulden seu valorem et III 

placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 319r 08 do 07-10-1389. 

Marcelius gnd Vervijns verkocht aan Elizabeth van den Hoeve een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een huis en 

tuin in Oisterwijk, tegenover de linde, tussen Willelmus Luten enerzijds en 

Jacobus Mertens anderzijds, (2) drie stukken land in Oisterwijk, (2a) 

tussen Nijcholaus Sceijven enerzijds en Elizabeth van Os anderzijds, (2b) 

tussen Elizabeth Berijs enerzijds en Johannes van Dordrecht schoenmaker 

anderzijds, (2c) tussen Hilla van den Poel enerzijds en Nijcholaus Nerinc 

anderzijds; reeds belast met 7 pond gemeen paijment. 

 

Marcelius dictus (dg: Rijns) #Vervijns# hereditarie vendidit Elizabeth 

van den Hoeve hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex domo et orto sitis in (dg: parochia de) 

Oesterwijc in opposito tijlle inter hereditatem Willelmi Luten ex uno et 

inter hereditatem Jacobi Mertens ex alio item ex (dg: qu) tribus peciis 

terre dicti venditoris sitis in parochia de Oesterwijc quarum una inter 

hereditatem Nijcholai (dg: Sceijvel) Sceijven ex alio et inter 

hereditatem Elizabeth de Os ex alio secunda inter hereditatem Elizabeth 

Berijs ex uno et inter Johannis de Dordrecht (dg: commoran) sutoris ex 

alio et tercia inter hereditatem Hille van den Poel ex uno et inter 

hereditatem hereditatem (dg: Nij) Nijcholai Nerinc ex alio sunt site ut 
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dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

septem libris communis pagamenti ex premissis prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Scilder et Gestel datum supra. 

 

BP 1178 f 319r 09 do 07-10-1389. 

Theodericus Stalpart beloofde aan Lambertus smid 106 Gelre gulden of de 

waarde, een helft te betalen met Vastenavond (di 15-02-1390) en de andere 

helft met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390). 

 

Theodericus Stalpart promisit Lamberto fabro centum et sex Ghelre gulden 

seu valorem mediatim carnisprivium et mediatim pasce proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 319r 10 do 07-10-1389. 

Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Albertus Arts soen van Ghewanden. 

 

Thomas filius quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen omnes vendiciones 

et alienaciones factas per Albertum Arts soen de Ghewanden calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 319r 11 do 07-10-1389. 

Johannes Padbroec zvw Arnoldus van Padbroec droeg over aan Johannes van 

Ghemonden 1/8 deel in een b-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit (1) 1 malder land, in Oss, bij de plaats gnd Speeldonk, 

naast land van Weijla Robberti, (2) 5 roeden land, in Geffen, welke cijns 

Henricus van de Dijk, tbv voornoemde Arnoldus van Padbroec, gekocht had van 

Elijas Loze zv Johannes Loze. 

 

Johannes (dg: de) Padbroec filius quondam (dg: Johannis de) Arnoldi de 

Padbroec octavam partem ad se spectantem in hereditario censu sex 

librarum (dg: so) monete solvendo hereditarie Martini de quadam maldrata 

terre sita in Os prope locum dictum Speeldonc iuxta terram Weijle 

Robberti et de quinque virgatis terre sitis in Gheffen quem censum (dg: 

Henricus de) Henricus de Aggere ad opus dicti Arnoldi de Padbroec erga 

Elijam Loze filium Johannis Loze emendo acquisiverat prout in litteris 

supportavit Johanni de Ghemonden cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 319r 12 do 07-10-1389. 

Johannes Buc zvw Johannes Buc van Lijt en Theodericus Herbrechts soen 

beloofden aan Gerardus Balijart 54 Hollandse gulden of de waarde, een helft 

te betalen met Kerstmis (za 25-12-1389) en de andere helft met Lichtmis 

aanstaande (wo 02-02-1390). 

 

Johannes Buc filius quondam Johannis Buc de Lijt et Theodericus 

Herbrechts soen promiserunt Gerardo Balijart LIIII Hollant gulden seu 

valorem mediatim nativitatis Domini et mediatim purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 319r 13 do 07-10-1389. 

Rutgherus van Audehoven zvw Willelmus van Audehoven gaf uit aan Yda dvw 

Arnoldus Moelners twee stukken land in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Heukelom, (1) tussen erfgoed behorend aan het altaar van Sint-Margareta in 

Oisterwijk enerzijds en voornoemde Yda dvw Arnoldus Moelners anderzijds, 

(2) tussen Arnoldus Leckerman enerzijds en voornoemde Yda anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (a) 14 penning oude cijns en 1 hoen, (b) 5 

schelling gemeen paijment, en thans voor (c) een n-erfpacht van 11 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 
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Rutgherus de Audehoven filius quondam Willelmi de Audehoven duas pecias 

terre sitas in parochia de Oesterwijc in loco dicto Huculem quarum una 

inter hereditatem spectantem ad altare sancte Margarete situm in parochia 

de Oesterwijc ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis Wijnkens ex alio) 

Yde filie quondam Arnoldi Moelners ex alio et altera inter hereditatem 

Arnoldi Leckerman ex uno et inter hereditatem dicte Yde ex alio sunt site 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicte Yde filie quondam 

Arnoldi Moelners ab eadem hereditarie possidendas pro XIIII denariis 

antiqui census et uno pullo (dg: exinde solvendis) et quinque solidis 

communis (dg: gar) pagamenti exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione undecim lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis (dg: et pro pri) et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter cum tutore repromisit. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 D 09 f. 319v. 

 Quinta post Remigii: donderdag 07-10-1389. 

 in profesto Dijonisii: vrijdag 08-10-1389. 

 

BP 1178 f 319v 01 do 07-10-1389. 

Johannes gnd Hutmans soen gaf uit aan Everardus Agnesen soen 1 zesterzaad 

roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd aan de Borne, tussen Rutgherus 

Lambrechts soen enerzijds en voornoemde Everardus Agnesen soen anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor 1 penning en 1 ort oude cijns aan de heer van 

Helmond en thans voor een n-erfcijns van 25 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391). 

 

Solvit Everardus. (dg: Solvit) Debent V solidos. Solvit Johannes. 

Johannes dictus Hutmans soen unam sextariatam terre #siliginee# sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum aen den Borne inter hereditatem (dg: 

..) Rutgheri Lambrechts soen ex uno et inter hereditatem Everardi Agnesen 

soen dedit #ad hereditarium censum# dicto Everardo Agnesen soen ab eodem 

hereditarie possidendam pro uno denario et uno ort antiqui census domino 

de Helmont exinde solvendis dandis etc et pro hereditario censu XXV 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie purificationis #et primo 

termino ultra annum# ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

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

et Gestel datum quinta post Remigii. 

 

BP 1178 f 319v 02 do 07-10-1389. 

Matheus zvw Lambertus Biggen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Matheus filius quondam Lamberti Biggen soen prebuit et reportavit. 

 

BP 1178 f 319v 03 do 07-10-1389. 

De broers Lambertus en Johannes, kv Matheus zvw Lambertus Biggen soen, en 

Matheus zvw Johannes gnd die Goide ev Katherina dv voornoemde Matheus zvw 

Lambertus Biggen soen verkochten aan Johannes van der Heijden een stuk 

land, in Schijndel, ter plaatse gnd aan dat Lutteleinde, tussen Willelmus 

van den Dike enerzijds en voornoemde Johannes van der Heijden anderzijds, 

belast met cijnzen. 

 

Lambertus Johannes fratres liberi Mathei filii quondam Lamberti (dg: 

Bidde) Biggen soen et Matheus (dg: dictus de) filius quondam Johannis 

dicti die Goide maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie 

dicti Mathei filii quondam Lamberti Biggen soen peciam terre sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum aen dat Lutteleijnde inter 

hereditatem Willelmi van den Dike ex uno et inter hereditatem Johannis 

van der Heijden ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Johanni 

van der Heijden promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis 
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censibus exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 319v 04 do 07-10-1389. 

Johannes Kijevit van Nijsterle beloofde Katherina wv Henricus van der 

Hoelrestraten schadeloos te houden van alle achterstallige termijnen, die 

aan het leprozenhuis bij Den Bosch ontbreken, van een b-erfpacht, die 

wijlen voornoemde Henricus van der Hoelrestraten leverde aan voornoemd 

leprozenhuis. 

 

Solvit X solidos. 

Johannes Kijevit de Nijsterle promisit super omnia Katherina! relictam 

Henrici van der Hoelrestraten indempnem servare ab omnibus arrestadiis 

(dg: que defi) deficientibus domui leprosorum site prope Buscum occacione 

hereditarie paccionis quam dictus quondam Henricus van der Hoelrestraten 

solvere consuevit annuatim dicte domui leprosorum a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem. Testes Gerardus et Spanct datum supra. 

 

BP 1178 f 319v 05 do 07-10-1389. 

Johannes van Gheldorp schoenmaker zvw Franco beloofde aan hr Petrus Robben 

priester 40 Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes de Gheldorp (dg: sarto) #sutor# filius quondam Franconis 

promisit domino Petro Robben presbitro XL Ghelre gulden seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 319v 06 do 07-10-1389. 

Henricus Coppen soen uten Hasselt beloofde aan Johannes den Wit van 

Berlikem 60 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 

01-10-1390) te betalen. 

 

Henricus Coppen soen uten Hasselt promisit Johanni den Wit de Berlikem LX 

Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes Goess et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 319v 07 do 07-10-1389. 

Johannes die Sluijter van Berlikem beloofde aan Henricus van den Borne 40 

Hollandse gulden of de waarde minus 12 plakken na maning te betalen. 

 

Johannes die Sluijter de Berlikem promisit Henrico van den Borne XL 

Hollant gulden seu valorem minus XII placken ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 319v 08 do 07-10-1389. 

Wellinus van Os beloofde aan Jacobus den Clercke 50 Engelse nobel, 3 

Hollandse gulden en 1 plak voor 1 nobel gerekend of de waarde, en 12 

labaai, 1/3 deel te betalen met Vastenavond (di 15-02-1390) en 2/3 deel met 

Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390). 

 

Wellinus (dg: Nobelma) de Os promisit Jacobo den Clercke (dg: LII nobel) 

L nobel monete regis (dg: Francie) #Anglie# scilicet III Hollant gulden 

(dg: et .) cum una placke pro quolibet nobel seu valorem et XII labbaij 

pro una tercia parte ad carnisprivium et pro aliis duabus terciis 

partibus (dg: ad) ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 319v 09 do 07-10-1389. 

Johannes van Beke zvw Godefridus van Beke en Otto van der Eijcke beloofden 

aan voornoemde Jacobus de Clercke 50 Engelse nobel, 3 Hollandse gulden en 1 

plak voor 1 nobel gerekend of de waarde, en 12 labaai, 1/3 deel te betalen 

met Vastenavond (di 15-02-1390) en 2/3 deel met Sint-Jan aanstaande (vr 24-
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06-1390). 

 

Johannes de Beke filius quondam Godefridi de Beke et Otto van der Eijcke 

promiserunt dicto Jacobo de Clercke tantum eodem modo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 319v 10 do 07-10-1389. 

Johannes van der Spanct en zijn broer Egidius, kvw Arnoldus van der Spanct, 

verkochten aan Lambertus zvw Willelmus van Hamvelt ¼ deel van een beemd, 

gnd die Brugbeemd, in Veghel, tussen het water gnd die Aa enerzijds en een 

akker gnd die Brugakker, behorend aan Egidius gnd Moelner, en een akker, 

gnd Paalakker, behorend aan Heijlwigis Hermans, anderzijds. 

 

Solvit XVI solidos. 

Johannes van der Spanct et Egidius eius frater liberi quondam Arnoldi van 

der Spanct (dg: pro ..) unam quartam partem cuiusdam prati (dg: siti) 

dicti die Brugbeemt siti in parochia de Vechel inter aquam dictam die Aa 

ex uno et inter (dg: he) agrum (dg: spectantem ad) dictum die Brugacker 

spectantem ad Egidium dictum Moelner (dg: ex alio) et quendam agrum 

dictum Paelacker spectantem ad Heijlwigem Hermans ex alio ut dicebant 

vendiderunt Lamberto filio quondam Willelmi de Hamvelt promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 319v 11 do 07-10-1389. 

Henricus van Zulikem droeg over aan Boudewinus Watermale zvw Nijcholaus van 

den Water, Johannes zvw Johannes Femijen soen en Godescalcus zv Ghiselmarus 

van Vlimen ongeveer 6 bunder 114 roeden land in het gebied van Herlaar, 

strekkend naast een kamp van hr Willelmus van Aa ridder tot aan de plaats 

gnd de Schijndelse Weg, zoals afgepaald, die voornoemde Henricus verworven 

had van hr Willelmus van Hoerne heer van Perwijs, Duffel en Herlaar, belast 

met een b-erfcijns van 3 oude schilden aan voornoemde hr Willelmus van 

Hoerne. 

 

Henricus de Zulikem sex bonaria atque centum virgatas et quatuordecim 

virgatas terre modicum plus vel minus situm in territorio de Herlaer 

tendentes iuxta campum domini Willelmi de Aa militis usque ab (dg: u) 

locum dictum den Scijndelsche Wege prout ibidem (dg: sita) sunt assignata 

et limitata et palata et quas dictus Henricus erga dominum Willelmum de 

Hoerne (dg: here) dominum de Pereweijs et de Duffel et de Herlaer 

acquisiverat ut dicebat supportavit (dg: Johanni) Boudewino Watermale 

filio quondam Nijcholai van den Water Johanni #filio quondam Johannis# 

Femijen soen et Godescalco filio Ghiselmari de Vlimen promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepto hereditario censu 

trium aude scilde dicto domino de Willelmo de Hoerne exinde solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 319v 12 vr 08-10-1389. 

Jkr Willelmus van Mijlberch heer van Craendonc beloofde aan Willelmus van 

den Arennest 21 Brabantse dobbel of de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 

02-02-1390) te betalen. 

 

Domicellus Willelmus de Mijlberch dominus (dg: Craend) !Craendonc 

promisit Willelmo van den Arennest XXI Brabant dobbel seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Penu et Scilder datum 

in profesto Dijonisii. 

 

BP 1178 f 319v 13 vr 08-10-1389. 

Voornoemde jkr Willelmus van Mijlberch beloofde aan Arnoldus van Boemel 

goudsmid 14 gulden geld van Holland of van Gelre of de waarde met Lichtmis 
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aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Dictus domicellus Willelmus de Mijlberch promisit Arnoldo de Boemel 

aurifabro XIIII gulden monete Hollandie vel Ghelrie seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 319v 14 vr 08-10-1389. 

Ameliata gnd Meele dvw Godefridus van Arkel machtigde Adam van Mierd te 

manen een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Ameliata 

gekocht39 had van Mijchael zvw Mathijas gnd Kaecbelle zvw Arnoldus gnd 

Moelner, de achterstallige termijnen, en het geld dat in de toekomst nog 

zal vervallen. 

 

Ameliata dicta Meele filia quondam Godefridi de Arkel dedit Ade de Mierd 

potestatem monendi etc vitalem pensionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco quam ipsa dicta Ameliata erga Mijchaelem filium quondam Mathije 

dicti Kaecbelle filii quondam Arnoldi dicti Moelner emendo acquisiverat 

prout in litteris atque arrestadia sibi de dicta pensione restantia usque 

in diem presentem et totam pecuniam de dicta pensione proveniendam ?in 

quocumque tempore futuro ut dicebat usque ad revocacionem. Testes 

Goessuinus et Jorden datum in profesto Dijonisii. 

 

BP 1178 f 319v 15 vr 08-10-1389. 

Elizabeth dvw Arnoldus van Lijt vroeg aan haar moeder Elizabeth om 

toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan 

van haar moeder. 

 

Elizabeth filia quondam Arnoldi de Lijt instanter petiit a Elizabeth sua 

matre licenciam exeundi etc! essendi extra domum et expensas dicte 

Elizabeth et ipsa annuens etc. Testes (dg: datum supra) Stamel spanct et 

Goeswinus datum supra. 

 

BP 1178 f 319v 16 vr 08-10-1389. 

Arnoldus zv Hermannus van Eijndoven beloofde aan Henricus van den Kerchove 

50 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-

1389) te betalen. 

 

X. 

Arnoldus (dg: de) filius Hermanni de Eijndoven promisit Henrico van den 

Kerchove L Ghelre gulden seu valorem ad Martini proxime futurum (dg: 

futurum) persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 D 10 f. 320. 

 in profesto Dijonisii: vrijdag 08-10-1389. 

 in festo Dijonisii: zaterdag 09-10-1389. 

 Secunda post Dijonisii: maandag 11-10-1389. 

 Sabbato post Andree: zaterdag 04-12-1389. 

 Quarta post Dijonisii: woensdag 13-10-1389. 

 

BP 1178 f 320r 01 vr 08-10-1389. 

Johannes van Enode maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 30 

oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Severinus 

belijder te betalen, aan hem verkocht door jkr Johannes graaf van Megen. 

 

Johannes de Enode hereditarium censum triginta aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti !seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie in festo beati 

Severini confessoris venditum sibi a domicello Johanne comite de Meghen 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Scilder et Gestel datum in 

                         
39 Zie ← BP 1175 f 174v 08 do 15-02-1369, verkoop van de lijfpacht. 
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profesto Dijonisii. 

 

BP 1178 f 320r 02 za 09-10-1389. 

Willelmus zvw Egidius Zeelmaker verkocht aan Johannes Broet zvw Nijcholaus 

Brodeken een b-erfcijns van 3 oude schilden of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit 11 hont land, in Oss, naast de 

plaats gnd Litterweg enerzijds en wijlen Godefridus van Erpe anderzijds, 

welke cijns wijlen voornoemde Egidius gekocht had van Theodericus zv Hilla 

dvw Johannes gnd Luwe, en van welke cijns een helft aan voornoemde 

Willelmus gekomen was na overlijden van wijlen zijn voornoemde vader 

Egidius, en voornoemde Willelmus de andere helft verworven had van de 

broers Sanderus en Johannes, kvw Johannes van Zelant. 

 

#Willelmus filius quondam# Egidii Zeelmaker hereditarium censum trium 

denariorum aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum sive alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie purificationis ex undecim 

hont terre sitis in parochia de Os iuxta locum dictum communiter 

Litterwech ex uno et inter hereditatem Godefridi quondam de Erpe ex alio 

quem censum dictus quondam Egidius erga Theodericum filium Hille filie 

quondam Johannis dicti Luwe emendo acquisiverat prout in litteris et de 

quo censu dictus Willelmus unam medietatem sibi de morte dicti quondam 

Egidii sui patris successione (dg: esse) advolutam esse dicebat et de quo 

censu (dg: reli) dictus Willelmus reliquam medietatem erga Sanderum et 

Johannem fratres liberos quondam Johannis de Zelant acquisiverat prout in 

litteris vendidit Johanni (dg: f) Broet filio quondam Nijcholai Brodeken 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti heredum dicti quondam 

Egidii deponere. Testes Gerardus et Jorden datum (dg: supra) in festo 

Dijonisii. 

 

BP 1178 f 320r 03 za 09-10-1389. 

Lambertus van Enghelant zv Arnoldus beloofde aan Petrus van Evershoet 10 

kronen van Frankrijk of Bourgondië of de waarde met Sint-Lambertus 

aanstaande (za 17-09-1390) te betalen. 

 

Lambertus de Enghelant filius Arnoldi promisit Petro de Evershoet X (dg: 

a) aureos denarios dictos cronen Francie vel Burgondie seu valorem ad 

(dg: nativitatis J) Lamberti proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 320r 04 za 09-10-1389. 

Aleijdis wv Johannes gnd Emmen soen van der Hoeven, haar zoon Johannes en 

Lambertus gnd Hoesdens soen ev Jutta dvw voornoemde Johannes Emmen soen 

droegen over aan Belija wv Johannes Bierman 1/7 deel40,41,42,43,44,45 in een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Johannes Bierman 

beloofd had aan de broers Johannes, Henricus en Petrus, zvw Johannes 

Leijten soen, Thomas gnd Luwen soen, Berisius gnd Piggen, wijlen voornoemde 

                         
40 Zie ← BP 1176 f 272r 09 di 09-09-1382, overdracht van 2/7 deel in deze 

pacht aan Goessuinus zvw Goessuinus van Avenioen, die 3 maanden later 

overleden zou blijken te zijn (BP 1176 f 287r 03 za 13-12-1382). 
41 Zie ← BP 1176 f 272r 10 di 09-09-1382, overdracht van 1/7 deel in deze 

pacht aan Goessuinus zvw Goessuinus van Avenioen, die 3 maanden later 

overleden zou blijken te zijn (BP 1176 f 287r 03 za 13-12-1382). 
42 Zie ← BP 1176 f 272r 13 do 11-09-1382, overdracht 1/7 deel aan Johannes 

Bierman. 
43 Zie ← BP 1176 f 272r 14 do 11-09-1382, overdracht van 1/7 deel aan 

Johannes Bierman. 
44 Zie ← BP 1176 f 286v 15 za 13-12-1382, overdracht helft van 2/7 deel aan 

Johannes Bierman. 
45 Zie ← BP 1176 f 287r 02 za 13-12-1382, overdracht helft van 1/7 deel aan 

Johannes Bierman. 
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Johannes Emmen soen en Elizabeth wv Walterus snijder, met Sint-Andreas te 

betalen, gaande uit een hoeve, in Helvoirt, ter plaatse gnd Dijstelberg. 

 

Aleijdis relicta quondam Johannis dicti Emmen soen van der Hoeven #cum 

tutore# Johannes eius filius et Lambertus dictus Hoesdens soen maritus et 

tutor legitimus Jutte sue uxoris filie dicti quondam Johannis Emmen soen 

unam (dg: septiam) #septimam# partem ad se spectantem in hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de (dg: ms) Busco quam 

Johannes Bierman promisit se daturum et soluturum Johanni Henrico Petro 

fratribus filiis quondam Johannis (dg: Beijde) Leijten soen Thome dicto 

Luwen soen Berisio dicto Piggen dicto quondam Johanni Emmen soen et 

Elizabeth relicte quondam Walteri sartoris (dg: filii dicti quondam p) 

hereditarie Andree ex manso terre (dg: qui fuerat) sito in parochia de 

Helvoert ad locum dictum Dijstelberch atque ex attinentiis dicti mansi 

singulis et universis prout in litteris supportaverunt (dg: d) Belije 

relicte dicti quondam Johannis Bierman promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum (dg: et qu) deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 320r 05 ma 11-10-1389. 

Beatrix wv Johannes zvw Lucas gnd Zorghen en haar kinderen Ghisbertus, 

Ancelmus, Luijtgardis en Aleijdis droegen over aan Henricus Potter, tbv hem 

en Gerardus de oudere, Gerardus de jongere, Arnoldus, Oda en Heijlwigis, 

kvw Godefridus Heerkini, een huis, tuin, akker en stuk heide, ter plaatse 

gnd Eirde, tussen Rodolphus gnd Ronghe van Tephelen enerzijds en de gemeint 

van Schijndel anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, aan 

wijlen voornoemde Johannes Lucas gnd Zorghen overgedragen door voornoemde 

Henricus Potter. Verkrijgers zullen de achterstallige termijnen betalen van 

de cijnzen en de pacht. 

 

Beatrix relicta quondam Johannis filii quondam Luce dicte Zorghen 

#Ghisbertus (dg: Luijtga) Ancelmus Luijtgardis et Aleijdis eius liberi 

cum tutore# domum ortum et agrum terre et peciam terre mericalis sitos in 

loco dicto Eirde inter hereditatem Rodolphi dicti Ronghe de Tephelen ex 

uno et inter communitatem de Scijnle ex alio tendentem cum uno fine ad 

communem plateam supportatos dicto quondam Johanni (dg: Lu) filio Luce 

dicte Zorghen ab Henrico Potter prout in litteris #atque totum jus sibi 

in premissis competenes quovis modo# supportaverunt dicto Henrico Potter 

ad opus sui et ad opus !sui Gerardi senioris Gerardi junioris Arnoldi Ode 

Heijlwigis liberorum quondam Godefridi Heerkini cum litteris et (dg: jur) 

jure promittentes cum tutore indivisi super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum deponere hoc 

addito quod dictus Henricus Potter et dicta (dg: Geg) Gerardus Gerardus 

Arnoldus Oda et Heijlwigis solvent arrestadia deficientia de censibus et 

paccione annuatim ex premissis deficientia usque in diem presentem. 

Testes Gerardus et Goessuinus datum secunda post Dijonisii. 

 

BP 1178 f 320r 06 ma 11-10-1389. 

Johannes van Dormalen bakker beloofde aan Berisius van Gravia 40 Gelderse 

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

 

Johannes de Dormalen (dg: promis) pistor promisit Berisio de Gravia XL 

Ghelre gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 320r 07 ma 11-10-1389. 

Johannes Moelner zvw Godefridus Moelner beloofde aan Jacobus den Clercke 50 

Engelse nobel, 3 Hollandse gulden en 1 plak voor 1 nobel gerekend of de 

waarde, en 16 labaai, 1/3 deel te betalen met Vastenavond (di 15-02-1390) 

en 2/3 deel met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390). 
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Johannes Moelner filius quondam Godefridi Moelner promisit Jacobo den 

Clercke L nobel (dg: Fr) Anglie scilicet III Hollant gulden cum una 

placke pro quolibet nobel seu valorem pro una tercia parte #et XVI 

labbaij# ad carnisprivium et pro reliquis duabus terciis partibus ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 320r 08 za 04-12-1389. 

Johannes gnd Raet verkocht aan Jutta dvw Henricus gnd des Persoens van 

Eijndoven een b-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

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

naast de plaats gnd Zile, op de hoek voor de straat lopend naast de plaats 

gnd Zile enerzijds en de kamer met ondergrond behorend aan Willelmus zvw 

Willelmus van Best die Sloetmaker anderzijds, aan hem overgedragen door 

Arnoldus gnd van der Moelen. Henricus Raet deed afstand van deze cijns. 

 

Johannes (dg: die R) dictus Raet hereditarium censum quinque librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim nativitatis Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area sita in Busco iuxta locum dictum Zile supra 

conum ibidem !ante viculum tendentem iuxta locum dictum Zile vocatum ex 

uno et inter cameram cum eius fundo spectantem ad Willelmum filium 

quondam Willelmi de Best die Sloetmaker ex alio supportatum sibi ab 

Arnoldo dicto van der Moelen prout in litteris vendidit Jutte filie 

quondam Henrici dicti des Persoens de Eijndoven (dg: ex alio) supportavit 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere et sufficientem facere. (dg: testes Penu et Goess 

datum supra). Quo facto Henricus Raet pro.... dicto censu renunciavit et 

promittens (dg: q) super omnia numquam jus pro.....ere mediantibus 

litteris sibi a dicto Johanne Raet et in preiudicium dicti census. Testes 

Penu et Goess datum sabbato post Andree. 

 

BP 1178 f 320r 09 ma 11-10-1389. 

Johannes van Beke zvw Philippus beloofde aan Jacobus den Clercke 50 Engelse 

nobel, 3 Hollandse gulden en 1 plak voor 1 nobel gerekend of de waarde, en 

16 labaai, 1/3 deel te betalen met Vastenavond (di 15-02-1390) en 2/3 deel 

met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390). 

 

Johannes de Beke filius quondam Philippi promisit Jacobo den (dg: Clec) 

Clercke L nobel monete Anglie scilicet III Hollant gulden cum una placke 

pro quolibet nobel seu valorem #et XVI labbaij# pro una tercia parte ad 

carnisprivium et pro duabus reliquis terciis partibus ad nativitatis 

Johannis proxime futurum. Testes datum supra Penu et Goess datum secunda 

post Dijonisii. 

 

BP 1178 f 320r 10 wo 13-10-1389. 

Andreas zvw Andreas van Kilsdonc en Katherina dvw Aleijdis dvw voornoemde 

Andreas van Kilsdonc verkochten aan Bessella dvw voornoemde Andreas van 

Kilsdonc alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Andreas van Kilsdonc en diens vrouw Katherina, gelegen onder 

Veghel. De brief overhandigen aan Johannes Aijkens. 

 

Solvit. 

Andreas filius quondam Andree de Kilsdonc et (dg: Al) Katherina filia 

quondam Aleijdis filie dicti quondam Andree de Kilsdonc cum tutore omnia 

et singula bona eis de morte dicti quondam Andree de Kilsdonc et 

Katherine quondam sue uxoris successione advoluta quocumque locorum infra 

parochiam de Vechel sita ut dicebant vendiderunt Besselle filie dicti 

quondam Andree de (dg: Kis) Kilsdonc promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Gerardus et Scilder 

datum quarta post Dijonisii. Tradetur littera Johanni Aijkens. 
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BP 1178 f 320r 11 wo 13-10-1389. 

Johannes zvw Petrus gnd Broc verkocht aan Petrus gnd Claes soen een huis46 

en erf in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van Willelmus 

Clockeels enerzijds en erfgoed van Agnes gnd Horters anderzijds, aan hem 

verkocht door Cristina dvw Franco Hoefsleger. 

 

Johannes filius quondam Petri dicti Broc domum et aream sitam in Busco ad 

vicum dictum Huls inter hereditatem Willelmi Clockeels ex uno et inter 

hereditatem Agnetis dicte Horters ex alio venditam sibi a (dg:-b) 

Cristina filia quondam Franconis Hoefsleger prout in litteris vendidit 

Petro dicto Claes soen supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 320r 12 wo 13-10-1389. 

Amelius Henrics soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Amelius Henrics soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 320r 13 wo 13-10-1389. 

Voornoemde Petrus koper beloofde aan voornoemde verkoper 20 Hollandse 

gulden of de waarde met Kerstmis (za 25-12-1389) en 40 Hollandse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus Petrus emptor promisit dicto venditori XX Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini et XL Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 320r 14 wo 13-10-1389. 

Arnoldus Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker droeg over aan Gerongius 

zvw Reijnerus van Zonne 17 nobel, die Willelmus van Doudenborchghe beloofd 

had aan Theodericus gnd van der Vesten, en die voornoemde Theodericus had 

overgedragen aan voornoemde Arnoldus Nolleken. 

 

Arnoldus Nolleken (dg: Geronc) filius quondam Gerongii cijrothecarii 

decem et septem aureos denarios communiter nobel vocatos quos Willelmus 

de (dg: di) Doudenborchghe promiserat Theoderico dicto van der Vesten et 

quos dictus Theodericus supprotavit dicto Arnoldo Nolleken prout in 

litteris supportavit Gerongio filio quondam Reijneri de Zonne cum 

litteris. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 D 11 f. 320v. 

 Quarta post Dijonisii: woensdag 13-10-1389. 

 in crastino Calixti: vrijdag 15-10-1389. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 14-10-1389. 

 

BP 1178 f 320v 01 wo 13-10-1389. 

Jacobus zv Gerardus Groij van Driel gaf uit aan Henricus van Haren 

vleeshouwer een huis en erf in Den Bosch, naast de Berenbrug, tussen 

erfgoed van de broers Ghibo en Henricus gnd van Eijndoven enerzijds en de 

gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van voornoemde 

Ghibo en Henricus en met het andere einde aan het gemene water; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met 

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

een jaar (zo 25-12-1390). 

 

Jacobus filius Gerardi Groij de Driel domum et aream sitam in Busco (dg: 

ad ?h) iuxta pontem dictum Berenbrugge (dg: ..) inter hereditatem 

                         
46 Zie ← BP 1176 f 153v 04 ±do 18-10-1380, verkoop van dit huis aan Cristina 

dvw Franco Hoefsleger. 
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Ghibonis et Henrici fratrum dictorum de Eijndoven ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex (dg: uno) alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem dictorum Ghibonis et Henrici fratrum (dg: cum uno) #et cum 

reliquo# fone (dg: et) ad communem aquam (dg: ex alio) #ibidem# prout 

ibidem sita est ut dicebat (dg: here) dedit ad hereditarium censum 

Henrico de Haren carnifici ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditario censu quatuor librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo termino a festo 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Sta Penu et Gerardus de Vladeracken datum quarta post 

Dijonisii. 

 

BP 1178 f 320v 02 wo 13-10-1389. 

Jordanus zv Arnoldus Tielkini verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jordanus (dg: de Hoc) filius Arnoldi Tielkini prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 320v 03 wo 13-10-1389. 

Voornoemde Henricus van Haren en zijn broer Johannes beloofden aan 

voornoemde Jacobus 30 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus Henricus de Haren #et Johannes eius frater# promisit dicto Jacobo 

XXX Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 320v 04 wo 13-10-1389. 

Johannes Storme maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 5 pond 

geld, met Sint-Lambertus-Martelaar te betalen, aan voornoemde Johannes 

overgedragen door hr Gheerlacus Rover ridder. 

 

Johannes Storme hereditarium censum quinque librarum monete solvendum 

hereditarie Lamberti martiris supportatum dicto Johanni a domino (dg: J) 

Gheerlaco Rover milite ut dicebat monuit de 3 annis. Testes Penu et 

Steenwech datum supra. 

 

BP 1178 f 320v 05 wo 13-10-1389. 

Jordanus zv Arnoldus Tielkini maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Johannes van Ghestel met zijn goederen. 

 

Jordanus filius Arnoldi Tielkini omnes vendiciones et alienaciones factas 

per Johannem de Ghestel cum suis bonis calumpniavit. Testes Scilder et 

Steenwech datum supra. 

 

BP 1178 f 320v 06 vr 15-10-1389. 

Gheerlacus Boest en zijn vrouw Agnes, dvw Petrus Pijnappel en wv 

Theodericus zvw Godefridus Sceijvel, droegen over aan Bertha, dvw 

voornoemde Theodericus en Agnes, tbv haar en haar zuster Weijndelmoedis, 

het vruchtgebruik dat voornoemde Agnes heeft in een b-erfcijns47 van 10 pond 

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

gaande uit een kamer met ondergrond, in Den Bosch, in de kamers van de 

kooplieden, tussen de kamer van Reijnerus van Barleham enerzijds en de 

kamer van kvw mr Godefridus anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen 

Theodericus gekocht had van Theodericus Writer. 

 

Gheerlacus Boest maritus (dg: et tutor) legitimus ut dicebat Agnetis sue 

uxoris filie quondam Petri Pijnappel relicte quondam Theoderici filii 

                         
47 Zie → BP 1178 f 130r 10 vr 17-12-1389, Bertha dvw Theodericus zvw Godefridus Sceijvel 
verkocht de cijns aan Jacobus van den Wiel. 
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quondam Godefridi Sceijvel et dicta Agnes cum eodem tamquam cum tutore 

(dg: s) usufructum de Agneti competentem in hereditario censu decem 

librarum monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

(dg: de) ex quadam camera et eius fundo sita in Busco in cameris 

mercatorum ibidem inter (dg: here) cameram Reijneri de Barleham ex uno et 

inter (dg: hereditatem) cameram liberorum quondam magistri Godefridi ex 

alio quem censum dictus quondam Theodericus erga Theodericum Writer 

emendo acquisiverat prout in litteris supportaverunt Berthe filie dicti 

quondam Theoderici et Agnetis #ad opus sui et ad opus Weijndelmoedis eius 

sororis# promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere in dicto usufructu. Testes (dg: Penu et Spanct datum supra) 

testes Gerardus et W datum in crastino Calixti. 

 

BP 1178 f 320v 07 ±vr 15-10-1389. 

Voornoemde Bertha verkocht voornoemde erfcijns aan Nijcholaus Spijerinc 

Meus soen. Verkoopster zal haar minderjarige zuster Weijndelmoedis hiervan 

afstand laten doen {niet afgewerkt contract}. 

 

Dicta Bertha cum suo suo tutore dictum hereditarium censum (dg: cen) 

decem librarum vendidit Nijcholao Spijerinc Meus soen supportavit cum 

litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere promisit insuper (dg: s) cum tutore super omnia quod 

ipsa Weijndelmoedem suam sororem dum ad annos pubertatis pervenerit super 

dicto censu et jure ad opus dicti emptoris faciet renunciare. 

 

BP 1178 f 320v 08 do 14-10-1389. 

Willelmus Wauthems soen van Vechel verkocht aan Ywanus Lemkens soen (1) een 

stuk land, in Veghel, ter plaatse gnd op Suart, tussen Johannes Lucas soen 

en zijn broer Lucas enerzijds en voornoemde Ywanus Lemkens soen anderzijds, 

(2) een stuk land en aangelegen hofstad, in Veghel, ter plaatse gnd op 

Suart, beiderzijds tussen voornoemde Ywanus Lemkens soen, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan Arnoldus van den 

Velde. 

 

(dg: solvit). Solvit. 

Willelmus Wauthems soen de Vechel !dece peciam terre sitam in parochia de 

Vechel in loco dicto op Suart inter hereditatem Johannis Lucas soen et 

Luce sui fratris ex uno et inter hereditatem Ywani Lemkens soen ex alio 

atque peciam terre #et domistadium sibi adiacens# sitam in parochia (dg: 

de) loco predictis inter hereditatem dicti Ywani Lemkens soen ex utroque 

latere tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Arnoldi van den (dg: van Vel) Velde hereditarie vendidit 

dicto Ywano Lemkens soen promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Scilder et Goess datum quinta post Dijonisii. 

 

BP 1178 f 320v 09 do 14-10-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Willelmus verkoper een n-erfpacht 

van 12 lopen rogge, maat van Veghel, met Lichtmis te leveren, voor het 

eerst over een jaar (do 02-02-1391), een helft in Den Bosch en de andere 

helft in Veghel, gaande uit voornoemde goederen. 

 

(dg: Solvit debent). Solvit. 

Dictus emptor promisit (dg: sol .) se daturum et soluturum dicto Willelmo 

venditori hereditariam paccionem XII lopinorum siliginis mensure de (dg: 

Busco) #Vechel# hereditarie purificationis et primo termino ultra annum 

et mediatim in Busco et mediatim in Vechel tradendam ex (dg: dictis) 

premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 320v 10 do 14-10-1389. 

Eefsa wv Johannes Stevens soen van Enghelen droeg over aan Godefridus van 

Megen een stuk land, ¾ hont groot, in Meerwijk, tegenover de villa van 
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Engelen, tussen Elizabeth van den Scoer enerzijds en voornoemde Eefsa 

anderzijds. Voornoemde Eefsa en Heijnmannus zvw Willelmus gnd Stevens soen 

beloofden lasten af te handelen. Godefridus mag uit dit stuk land aarde 

afgraven en afvoeren, gedurende 10 jaar, ingegaan afgelopen Pasen (zo 18-

04-1389); na die tien jaar gaat dit stuk land terug naar voornoemde Eefsa. 

 

Eefsa relicta quondam Johannis Stevens soen de Enghelen cum tutore peciam 

terre #tres quartas partes unius hont continentem# sitam in (dg: jurisdi) 

parochia de Merewijc (dg: ante) in opposito ville de Enghelen inter 

hereditatem Elizabeth van den Scoer ex uno et inter hereditatem dicte 

Eefse ex alio supportavit Godefrido de Megen promittens cum tutore et 

cum! (dg: Henric) #Heijnmannus# filius quondam Willelmi dicti Stevens 

soen indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere tali 

condicione quod dictus Godefridus libere poterit terras effodere ex dicta 

pecia terre et eas (dg: de) deducere et amovere ad eius profectum ad 

spacium X annorum post festum pasce proxime preteritum sine medio 

sequentium sed dictis decem annis evolutis dicta pecia terre cum terra 

protunc in eadem pecia existente ad dictam Eefsam revertetur. Testes 

Steenwech et Jordus datum (dg: s) quinta post Dionisii. 

 

BP 1178 f 320v 11 do 14-10-1389. 

Johannes van Eijcke zvw Willelmus van Stripe gaf uit aan Johannes van den 

Horenpoel een stuk land, gnd die ?Houboem, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd 

Spulle, tussen Willelmus van Spulle enerzijds en Arnoldus van Tulden 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot aan Nijcholaus van 

Berze en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Hilvarenbeek, 

met Sint-Andreas in Hilvarenbeek te leveren, voor het eerst over een jaar 

(wo 30-11-1390). 

 

Solvit. 

Johannes de Eijcke filius quondam Willelmi de Stripe peciam terre #dictam 

die Ho[?u]boem# sitam in parochia de Hildwarenbeke in loco dicto Spulle 

inter hereditatem Willelmi de Spulle ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

de Tulden ex alio dedit ad hereditariam paccionem Johanni van den 

Horenpoel ab eodem hereditarie possidendam pro uno grosso antiquo 

Nijcholao de Berze exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Hildwarenbeke danda sibi ab 

alio hereditarie (dg: p) Andree et pro primo termino ultra annum et in 

Hildwarenbeke tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 320v 12 do 14-10-1389. 

Willelmus Wauthems soen beloofde aan Johannes van Malsen, tbv hr Adam van 

Berchen ridder, gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-

Martinus, 4 Hollandse gulden of de waarde te betalen. 

 

-. 

Willelmus Wauthems soen (dg: de Berchen) promisit super omnia Johanni de 

Malsen ad opus domini Ade de Berchen militis quod ipse dabit eodem domino 

Ade ad spacium sex anorum datam presentium sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum sex annorum quatuor Hollant gulden seu valorem Martini 

et primo termino Martini proxime futuro. Testes Scilder et Goess datum 

supra. 

 

BP 1178 f 320v 13 do 14-10-1389. 

Goeswinus van der Dijesen en Goeswinus van Best beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 20 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390; 

17+30+31+31+28+31+3=171 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Goeswinus van der Dijesen et Goeswinus de Best promiserunt Philippo 

Jozollo etc XX aude scilde Francie ad pasca proxime futurum persolvendos 



Bosch’ Protocol jaar 1389 06. 

 

110 

sub pena II. Testes Goess et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 320v 14 do 14-10-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit I?. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 320v 15 do 14-10-1389. 

Lambertus Bathen soen en Walterus Stegeman beloofden aan Gheerlacus Boest 

31 oude schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te 

betalen. 

 

Lambertus Bathen soen et Walterus Stegeman promiserunt Gheerlaco Boest 

XXXI aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 D 12 f. 321. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 14-10-1389. 

 

BP 1178 f 321r 01 ±do 14-10-1389. 

Arnoldus van Haenwijc droeg over aan Hermannus zvw Henricus van den Hoernic 

de navolgende erfgoederen in Gestel bij Herlaer, (1) een stuk land gnd dat 

Geweer, naast wijlen Lambertus van den Pettelaer, (2) een stuk land gnd dat 

Vlasland, tussen Johannes van Essche enerzijds en wijlen Petrus van Waderle 

anderzijds, (3) een stuk land gnd Stokstuk, tussen wijlen Andreas Valants 

enerzijds en erfgoed behorend aan de kapel van Sint-Jan in Rumel 

anderzijds, (4) een stuk land gnd dat Bredeakkerke, tussen Yda dv Ghibo 

Penninc enerzijds en Katherina van den Hoernic anderzijds, (5) een stuk 

land gnd dat Kromstuk, tussen Henricus Meester enerzijds en Johannes Ywani 

anderzijds, (6) een stuk land gnd Klootke, tussen wijlen voornoemde Petrus 

van Waderle enerzijds en Johannes gnd Grove anderzijds, (7) een stuk beemd, 

tussen hr Nijcholaus van Aa investiet van Gestel enerzijds en erfgoed gnd 

die Geswat anderzijds, welk stuk beemd het ene jaar geheel en het andere 

jaar voor de helft aan hem behoort, (8) een stuk beemd aldaar, tussen 

voornoemd stuk beemd enerzijds en wijlen hr Godefridus van Os ridder 

anderzijds, welk stuk beemd het ene jaar geheel en het andere jaar voor de 

helft aan hem behoort, (9) een huis en tuin, tussen Henricus van den 

Hoernic enerzijds en Robbertus gnd Robbe anderzijds, aan hem uitgegeven 

door Johannes Uleman de oudere. 

 

Arnoldus de Haenwijc hereditates infrascriptas sitas in parochia de 

Ghestel prope Herlaer videlicet peciam terre (dg: sit) dictam dat Gheweer 

sitam contigue iuxta hereditatem Lamberti quondam (dg: de) van den 

Pettelaer item peciam terre dictam dat Vlaslant sitam inter hereditatem 

Johannis de Essche et (dg: inter) ex uno et inter hereditatem quondam 

Petri de Waderle ex alio item peciam terre dictam communiter (dg: 

Stoecstuc) Stocstuc sitam inter (dg: here) hereditatem quondam Andree 

#Va#lants ex uno et inter hereditatem (dg: here) spectantem ad capellam 

sancti Johannis in Rumel ex alio item peciam terre dictam dat 

Bredeackerken sitam inter hereditatem Yde filie Ghibonis Penninc ex uno 

et inter hereditatem Katherine van den Hoernic ex alio item peciam terre 

sitam dat Crumstuc sitam inter hereditatem Henrici Meester ex uno et 

inter hereditatem (dg: Y Johe Y) Johannis Ywani quondam ex alio item 

peciam (dg: prat) terre dictam communiter Cloetken sitam inter 

hereditatem quondam (dg: .) Petri de Waderle predicti ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Grove ex alio item peciam prati sitam in dicta 

parochia inter hereditatem domini Nijcholai de Aa investiti de Gestel ex 

uno et inter hereditatem dictam die Gheswat ex alio et que pecia prati 

iamdicta uno anno integraliter et altero anno mediatim ad se spectantem 

item peciam prati sitam ibidem inter (dg: hereditatem) dictam peciam 
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prati ex uno et inter hereditatem quondam domini Godefridi de Os militis 

ex alio et que pecia prati iamdicta simili modo uno anno integraliter et 

altero anno mediatim ad se pertinet necnon domum et ortum sitos in 

#dicta# parochia (dg: de) inter hereditatem Henrici van den Hoernic ex 

uno et inter hereditatem Robberti dicti (dg: Robbel) Robbe ex alio datas 

sibi ad pactum (dg: J) a Johanne Uleman seniori prout in litteris 

supportavit Hermanno filio quondam Henrici van den Hoernic cum litteris 

et jure promittens ratam servare. 

 

BP 1178 f 321r 02 do 14-10-1389. 

Gerardus van Aa verpachtte aan Nijcholaus gnd Coel zvw Petrus die Hoessche 

zijn goederen gnd ter Aa, in Boxtel, voor een periode van 5 jaar, ingaande 

Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390), per jaar voor 19 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Nijcholaus zal de goederen het 

zesde jaar te pachters recht bezitten. Nijcholaus geeft elk jaar aan 

Gerardus 10 kapoenen, 2 zester raapzaad en 4 steen vlas bereid tot de 

hekel. Nijcholaus betaalt de grondcijnzen, en daarvoor zal hij de cijnzen 

heffen die op de goederen betaald worden. Nijcholaus zal de gebouwen te 

pachters recht van dak en wanden onderhouden. Alle beesten en varend goed 

zullen voor de helft van Gerardus zijn en voor de andere helft van 

Nijcholaus, uitgezonderd de varkens, ganzen en hoenderen, die van 

Nijcholaus zullen zijn. 

 

Solvit Nijcholaus. 

Gerardus de Aa bona sua dicta ter Aa sita in parochia de Bucstel cum suis 

attinentiis #universis quocumque sitis# dedit ad annuum pactum Nijcholao 

dicto Coel filio quondam Petri die Hoessche ab eodem ad spacium quinque 

annorum post festum penthecostes proxime futurum sine medio sequentium 

(dg: possi ad) possidenda anno quolibet dictorum quinque annorum pro XIX 

modiis siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum (dg: annu ann) quinque annorum purificationis et pro primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendis 

additis condicionibus sequentibus quod dictus Nijcholaus dicta bona cum 

suis attinentiis sexto anno scilicet anno dictos quinque annos sine medio 

sequente ad jus coloni possidebit item quod dictus Nijcholaus dabit dicto 

Gerardo anno quolibet dictorum (dg: anno) quinque annorum X capones et 

duo sextaria seminis raparum et (dg: duo st) quatuor steen lini parati ad 

scalcrum item quod dictus Nijcholaus solvet dictis quinque annis 

durantibus census #dominorum fundi# ex dictis bonis cum suis attinentiis 

solvendos ?et pro hoc dictus Nijcholaus levabit et habebit census supra 

dicta bona de jure solvendos dictis quinque annis durantibus #et quod 

ipse edificia dictorum bonorum in bona disposcione observabit de tecto et 

pariete ad jus coloni (dg: -s)# item quod omnie bestie et bona pecoralia 

erunt mediatim dicti Gerardi et mediatim dicti Nijcholai que erunt dictis 

quinque annis durantibus supra dicta bona exceptis porcis (dg: po) ancis 

et pullis que erunt solum dicti Nijcholai et sub istis condicionibus 

promisit warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

super omnia. Testes Goess et Jorden datum supra. (dg: et erit una littera 

pro Gerardo). Quinta post Dijonisii. 

 

BP 1178 f 321r 03 do 14-10-1389. 

Henricus zv Willelmus gnd Hamer, Mechtildis dvw Rodolphus die Bever en 

Theodericus nzv voornoemde Mechtildis verkochten aan Henricus Noppen de 

helft in een stuk beemd, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd in den Aker, 

tussen Gerardus van den Bredeacker en Willelmus Bode enerzijds en de Dommel 

anderzijds. 

 

Henricus filius Willelmi dicti Hamer et Mechtildis filia quondam Rodolphi 

die Bever cum tutore #Theodericus filius naturalis eiusdem Mechtildis# 

#medietatem ad se spectantem in# pecia prati sita in parochia de Rode 

sancte Ode in loco dicto in den Aker inter hereditatem Gerardi van den 
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Bredeacker et (verbeterd uit: ex) Willelmi Bode (dg: de) ex alio et inter 

(dg: here) aquam dictam die Dommel ex alio ut dicebant vendiderunt 

Henrico Noppen promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 321r 04 do 14-10-1389. 

Johannes Vilt zvw Arnoldus Vilt verkocht aan Willelmus nzvw Johannes 

Loijer, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth dvw Henricus Boegart, een lijfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jacobus in Den Bosch te leveren, 

gaande uit een hofstad in Oss, tussen Johannes Bogart enerzijds en een 

gemene weg anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes Vilt filius quondam Arnoldi Vilt legitime vendidit Willelmo 

filio #naturali# quondam Johannis Loijer ad opus sui et ad opus Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Henrici Boegart vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam eorum (dg: v) 

et non ultra Jacobi et in Busco tradendam ex domistadio sito in parochia 

de Os inter hereditatem Johannis Bogart ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex alio promittens warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter possidebit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 321r 05 do 14-10-1389. 

Theodericus zv Theodericus zvw Johannes gnd Rigghelmans soen maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 16 schelling gemeen paijment, 

die Nijcholaus zvw Danijel gnd Struven soen aan hem moet betalen. 

 

Solvit. 

Theodericus filius Theoderici filii quondam Johannis dicti (dg: Minghel) 

Rigghelmans soen hereditarium censum (dg: q) sedecim solidorum communis 

pagamenti quem Nijcholaus filius quondam Danijelis dicti Struven soen 

sibi solvere tenetur monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 321r 06 ±do 14-10-1389. 

Marcelius Vos droeg over aan de secretaris, tbv Mechtildis dvw Nijcholaus 

van der Hogerstraten, voor de duur van haar leven, de navolgende 

erfgoederen, in Uden, ter plaatse gnd aan Melijs Einde, (1) een huis, tuin, 

boomgaard met ondergrond en ½ mudzaad aangelegen roggeland, tussen 

Willelmus die Volre en Johannes van Helmont enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) een stuk eusel en tuin aldaar, tussen Lambertus Luten soen 

en Henricus van Baex enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) 2 stukken 

beemd, ter plaatse gnd die Nederbeemd, (3a) tussen Johannes gnd Proest van 

Bucstel enerzijds en kvw Johannes Luwe anderzijds, (3b) tussen voornoemde 

Johannes Proefts enerzijds en Godefridus Stricke, Wellinus gnd Matheus soen 

en Rodolphus gnd Roef van den Ramen anderzijds, zoals deze goederen 

behoorden tot de goederen ten Einde, (4) een b-erfcijns van 6 Vlaamse 

groten of ander paijment etc, die Johannes zvw Johannes gnd Mertens soen 

beloofd had aan voornoemde Marcelius Vos, met Sint-Lambertus te betalen, 

(5) een b-erfcijns van 60 plakmeeuwen geld van Holland, die voornoemde 

Johannes zvw Johannes Mertens soen beloofd had aan voornoemde Marcelius, 

met Lichtmis in Uden te betalen, gaande uit een tuin, gnd de Wuesten 

Bogart, in Uden, ter plaatse gnd Melijs Einde. Na overlijden van voornoemde 

Mechtildis gaan deze erfgoederen en cijnzen terug naar voornoemde 

Marcelius. 

 

Marcelius Vos hereditates infrascriptas sitas in parochia de Uden ad 

locum dictum aen Melijs Eijnde videlicet domum et ortum atque pomerium 

cum suo fundo bonorum dictorum ten Eijnde atque (dg: dimidiatam) dimidiam 

modiatam terre siliginee eis adiacentem sitos inter hereditatem Willelmi 

die Volre (dg: ex uno) et Johannis de Helmont ex uno et inter (dg: hr) 

communitatem ex alio item peciam pascue dicte eeusel et ortum sitos 
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ibidem inter hereditatem Lamberti (dg: lti) Luten soen et Henrici de Baex 

ex uno et inter (dg: here) communitatem ex alio item duas pecias prati 

sitas in loco dicto die Nederbeemt quarum una inter hereditatem Johannis 

dicti Proest de Bucstel ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis Luwe ex alio et altera inter hereditatem (dg: dictam) dicti 

Johannis Proefts ex uno et inter hereditatem Godefridi Stricke et Wellini 

dicti Matheus soen (dg: ex alio) et Rodolphi dicti Roef van den Ramen ex 

alio sunt site prout ibidem site sunt et ad bona ten Eijnde spectare 

consueverunt atque hereditarium censum sex grossorum (dg: ant) 

Flandrensium vel alterius pagamenti etc #(dg: et hereditarium censum 

sexaginta denariorum communiter)# quem Johannes filius quondam Johannis 

dicti Mertens soen promisit se daturum et soluturum dicto Marcelio Vos 

hereditarie Lamberti (dg: atque) atque hereditarium censum sexaginta 

denariorum placmeuwen vocatorum monete Hollandie quem dictus (dg: dict) 

Johannes filius quondam Johannis Mertens soen promisit se daturum et 

soluturum dicto Marcelio hereditarie purificationis et in Uden tradendum 

ex quodam orto dicto den Wuesten (dg: Donc) Bogart sito in parochia de 

Uden ad locum dictum Melijs Eijnde prout in litteris supportavit mihi ad 

opus Mechtildis filie quondam Nijcholai van der Hogerstraten ab eodem 

quamdiu vixerit et non ultra possidendas promittens ratam servare tali 

condicione quod dicte hereditates et census post decessum dicte 

Mechtildis ad dictum Marcelium revertentur. Testes Scilder et ....... 

....... ....... 

 

1178 mf9 D 13 f. 321v. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 14-10-1389. 

 

BP 1178 f 321v 01 do 14-10-1389. 

Nijcholaus zvw Lambertus gnd Raet van Empel droeg over aan Goeswinus zvw 

Andreas van Bernheze 6 roeden land, in een kamp, gnd des Raets Kamp, welk 

kamp gelegen is in Empel, ter plaatse gnd Kortbeemden, en welke 6 roeden, 

alsmede 1 morgen en 8 roeden, gelegen zijn tussen Stephanus zvw voornoemde 

Lambertus in het oosten enerzijds en Ludovicus des Proefts soen in het 

westen anderzijds, voorzover voornoemde 6 roeden meer zijn dan voornoemde 

morgen en 8 roeden. 

 

Nijcholaus filius quondam Lamberti dicti Raet de Empel sex virgatas terre 

sitas in quodam campo dicto des Raets Camp qui campus situs est in 

parochia de Empel in loco dicto Cortbeem-(dg: beemden)-den et que sex 

virgate terre #atque (dg: virgat) unum iuger (dg: terre) et octo (dg: ga) 

virgate terre# site sunt inter hereditatem Stephani (dg: fratris di) 

filii dicti quondam Lamberti (dg: ex uno) versus oriens ex uno et inter 

hereditatem Ludovici des Proefts soen versus occidens ex alio prout 

huiusmodi sex virgate terre ibidem plus site sunt quam dictum iuger et 

dicte octo virgate ut dicebat supportavit Goeswino filio quondam Andree 

de Bernheze promittens warandiam et obligationem in dictis sex virgatis 

existentem deponere. Testes Scilder et Jorden datum quinta post 

Dijonisii. 

 

BP 1178 f 321v 02 do 14-10-1389. 

Martinus zvw Aleijdis gnd Uden beloofde aan Heijlwigis wv Gerardus Nollen, 

gedurende 5 jaar, ingaande Pasen aanstaande (zo 03-04-1390), elk jaar met 

Lichtmis 2 2/3 oude schild te betalen. Voornoemde Martinus zal de dijken, 

sloten en waterlaten onderhouden, die behoren bij 5 hont land van 

voornoemde Heijlwigis, in Lith, ter plaatse gnd in den Goert, en bij 3 hont 

van voornoemde Heijlwigis, in Lith, ter plaatse gnd die Hempelse Hoeve. 

 

(dg: Merte) Martinus (dg: dictus Ale) filius qondam Aleijdis dicte Uden 

promisit #super omniia se daturum et soluturum# Heijlwigi relicte quondam 

Gerardi Nollen ad spacium (dg: trium) #quinque# annorum (dg: datam) post 

festum pasce proxime futurum sine medio sequentium anno quolibet dictorum 
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dictorum quinque annorum tres aude scilde (dg: seu) minus una tercia 

parte unius aude scilt seu valorem purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et quod ipse aggeres fossata 

aqueductus spectantes ad (dg: octo) #quinque# hont terre #dicte 

Heijlwigis# sita in parochia de Lijt (dg: inter hereditatem hereditatem 

..) in loco dicto in den Goert et ad (dg: .) tria hont #dicte Heijlwigis# 

sita in dicta parochia in loco (dg: loco) dicto die Hempelsche Hoeve (dg: 

sunt ut) dictis quinque annis in bona disposicione observabit sic quod 

dicte Heijlwigi dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 321v 03 do 14-10-1389. 

Matheus zv Theodericus van Hoculem schoenmaker beloofde aan Johannes van 

Dijest schoenmaker 28½ Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Matheus filius Theoderici de Hoculem sutoris promisit Johanni de Dijest 

sutori (dg: XV) XXVIII et dimidium Ghelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 321v 04 do 14-10-1389. 

Johannes van Haren wollenklerenwever beloofde aan Johannes Scraghe 59 

Gelderse gulden of de waarde op zondag Lethare-Jerusalem aanstaande (zo 13-

03-1390) te betalen. 

 

Johannes de Haren (dg: promisit) textor laneorum promisit Johanni 

Scrag[he] LIX Ghelre gulden seu valorem ad lethare Jherusalem proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 321v 05 do 14-10-1389. 

Goeswinus Cnode zvw Gheerlacus Cnode droeg, bij wijze van erfwisseling, 

over aan Rodolphus die Scoenmaker de helft in een stuk beemd, in Gemert, 

beiderzijds tussen Theodericus van Ghemert, welke helft jaarlijks wordt 

gedeeld tegen de andere helft. Is de vader van de knecht van Goeswinus 

Steenwech. 

 

Goeswinus (dg: f) Cnode filius quondam Gheerlaci Cnode #medietatem ad se 

spectantem in# pecia prati sita in (dg: parochia de O) jurisdictione de 

Ghemert inter hereditatem Theoderici de Ghemert ex utroque latere 

coadiacentem et que medietas annuatim dividitur contra reliquam 

medietatem dicte pecie prati ut dicebat supportavit Rodolpho die 

Scoenmaker (dg: promittens) in modum directe hereditarie permutationis 

etc promittens warandiam et obligationem deonere. Testes Scilder et 

Steenwech datum supra. Est pater famuli Goeswini Steenwech. 

 

BP 1178 f 321v 06 do 14-10-1389. 

Rodolphus die Scoenmaker droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan 

Goeswinus Cnode zvw Gheerlacus Cnode een stuk beemd, in Erp, tussen 

Arnoldus Gielijs soen enerzijds en de gemeint van Erp anderzijds. 

 

Rodolphus die Scoenmaker peciam prati sitam in parochia de Erpe inter 

hereditatem Arnoldi Gielijs soen ex uno et inter communitatem de Erpe ex 

alio supportavit Goeswino Cnode filio quondam Gheerlaci Cnode in modum 

directe hereditarie permutationis etc promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 321v 07 do 14-10-1389. 

Johannes zvw Henricus van Zelant van Geffen verkocht aan Johannes van 

Vechel een stuk land, in Geffen, tussen voornoemde Johannes van Vechel 

enerzijds en Theodericus die Writer anderzijds. 
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Noluit solvere. 

Johannes filius quondam Henrici de Zelant de Geffen peciam terre sitam in 

parochia de Gheffen inter hereditatem Johannis !Vechel ex uno et inter 

hereditatem Theoderici die Writer ex alio ut dicebat vendidit dicto 

Johanni de Vechel promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 321v 08 do 14-10-1389. 

Henricus zvw Mijchael gnd Leken van Middelrode beloofde aan Henricus Coppen 

soen uter Hasselt 36 Gelderse gulden of de waarde met Allerheiligen (01-11-

1389) en 29 Gelderse gulden48,49 of de waarde met Sint-Remigius (01-10-1390) 

aanstaande te betalen. 

 

Henricus filius quondam Mijchaelis dicti Leken de Middelrode promisit 

Henrico Coppen soen uter Hasselt (dg: LXV) #XXXVI# Gelre gulden seu 

valorem ad festum omnium sanctorum et XXIX Gelre gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 321v 09 do 14-10-1389. 

Hepkinus zvw Happo van Wetten en Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofden 

aan de secretaris, tbv Johannes zvw Danijel van Vladeracken, 8 Brabantse 

dobbel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Hepkinus filius quondam (dg: Habb) Happonis de Wetten (dg: p) et Arnoldus 

Sta de Penu promiserunt mihi ad! Johannis filii quondam Danijelis de 

Vladeracken octo Brabant dobbel seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes Gerardus et Goes datum supra. 

 

BP 1178 f 321v 10 do 14-10-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 321v 11 do 14-10-1389. 

Albertus van Gheffen beloofde aan Adam Dircs soen 16 Hollandse gulden of de 

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

 

Albertus de Gheffen promisit Ade Dircs soen XVI Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra Penu et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 321v 12 do 14-10-1389. 

Petrus zv Roverus gnd van Vladeracken droeg over aan Walterus Coptiten 19 

Hollandse gulden en 6 Hollandse plakmeeuwen, aan hem beloofd50 door 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri. 

 

+. 

Petrus filius Roveri dicti de Vladeracken decem et novem florenos aureos 

communiter gulden vocatos monete Hollandie atque sex denarios communiter 

placmeuwen vocatos monete Hollandie promissos sibi a Gheerlaco filio 

Wellini Roveri prout in litteris supportavit Waltero Coptiten cum 

                         
48 Zie → BP 1180 p 392v 07 za 08-01-1396, overdracht van beide bedragen van 

de schuldbekentenis aan Egidius van Den Bosch wollenklerenwever. 
49 Zie → BP 1181 p 335r 01 vr 21-03-1399, overdracht van beide bedragen van 

de schuldbekentenis, maar nu aan de broers Petrus en Mijchael, kvw Mijchael 

Loekens. 
50 Zie ← BP 1178 f 088r 05 vr 12-02-1389, belofte op 24-06-1389 19 Holland 

gulden en 6 Holland plakken te betalen. 
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litteris et jure. Testes Gerardus et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 321v 13 do 14-10-1389. 

Petrus nzvw Roverus van Vladeracken droeg over aan voornoemde Walterus 

Coptiten zijn recht in alle schulden, die verschillende personen 

verschuligd waren aan wijlen Johannes zvw voornoemde Roverus van 

Vladeracken. 

 

Petrus filius naturalis quondam Roveri de Vladeracken totum jus sibi 

competens (dg: et) in omnibus et singulis debitis #que .... persone 

debebant# quondam Johannis filii! dicti quondam Roveri de Vladeracken 

supportavit dicto Waltero. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 321v 14 do 14-10-1389. 

Petrus van der Daesdonc zv jkvr Elizabeth en Johannes van de Dijk beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 44 Franse franken met Kerstmis aanstaande (za 25-

12-1389; 17+30+25=72 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Petrus van der Daesdonc #filius domicelle Elizabeth# et Johannes de 

Aggere promiserunt Philippo Jozollo etc XLIIII francken #monete Francie# 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 321v 15 do 14-10-1389. 

De eerste zal Johannes schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit Johannem indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 321v 16 do 14-10-1389. 

Johannes zvw Thomas van Kerrichoven, Godefridus Buckincs soen, Ghisbertus 

Jacobs soen, Paulus die Segher, Arnoldus Walraven en Johannes Wijtmans soen 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 74 Gelderse gulden met Kerstmis (za 25-

12-1389; 17+30+25=72 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes filius quondam Thome de Kerrichoven Godefridus Buckincs soen 

Ghisbertus Jacobs soen Paulus die Segher Arnoldus Walraven et Johannes 

Wijtmans soen promiserunt Philippo Jozollo etc LXXIIII Gelre gulden ad 

nativitatis Domini persolvendos sub pena IIII. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 321v 17 do 14-10-1389. 

Johannes die Walsche gaf uit aan Godefridus van der Hoeven szv Yda van der 

Hoeven een beemd in Oirschot, ter plaatse gnd in Geen Besterbroek, tussen 

erfg van Cristina des Wevers enerzijds en de gemeint anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 3 oude schilden aan Willelmus Posteel, 

jaarlijks met Sint-Jan te betalen, (2) de grondcijns, en thans voor (3) een 

n-erfpacht51 van 3 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Best te 

leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391). 

 

Johannes die Walsche pratum quoddam situm in parochia de Oerscot in loco 

dicto in Gheen Besterbroec inter hereditatem heredum Cristine des Wevers 

ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Godefrido van der Hoeven genero Yde van der 

Hoeven ab eodem hereditarie possidendum pro tribus aude scilde Willelmo 

Posteel annuatim #in festo nativitatis Johannis# exinde solvendis (dg: 

dandis) et pro censu domini fundi exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione (dg: din) trium (dg: modiorum sie) modiorum 

siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab alio hereditarie 

                         
51 Zie → BP 1178 f 147v 16 vr 15-04-1390, verkoop van 1 mud uit 

waarschijnlijk deze pacht van 3 mud. 
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purificationis et primo termino ultra annum et in Best tradenda (dg: in 

dicti domo dicti habitationis dicti) ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 321v 18 do 14-10-1389. 

Henricus zv Johannes die Walsche verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius Johannis die Walsche prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 321v 19 do 14-10-1389. 

Arnoldus zvw Johannes van Postel droeg over aan Johannes zv Hubertus van 

Ghemert zijn deel in een huis52 en erf van voornoemde wijlen Johannes van 

Postel, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Johannes 

Cuper enerzijds en erfgoed van wijlen Steijnskinus Leijdecker anderzijds; 

hij behield zijn recht in een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, die 

zijn moeder Margareta en kv voornoemde Margareta uit voornoemd huis en erf 

beuren. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis de Postel totam partem et omne jus sibi 

competentes in domo et area #cum suis attinentiis# dicti quondam Johannis 

de Postel sita in Busco ad forum inter hereditatem quondam Johannis Cuper 

ex uno et inter hereditatem quondam Steijnskini Leijdecker ex alio 

supportavit Johanni filio Huberti de Ghemert promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere salvo tamen jure sibi competente in 

hereditario censu trium librarum et decem solidorum monete quem Margareta 

mater dicti Arnoldi et liberi eiusdem Margarete habent in dicta domo et 

area solvendum ut dicebat. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 D 14 f. 322. 

 in crastino Calixti: vrijdag 15-10-1389. 

 Sabbato post Calixti: zaterdag 16-10-1389. 

 Dominica post Kalixti: zondag 17-10-1389. 

 in festo Luce: maandag 18-10-1389. 

 anno LXXX nono mensis octobris in festo Luce: maandag 18-10-1389. 

 

BP 1178 f 322r 01 ±do 14-10-1389. 

Aleijdis wv Adam van Ghestel, broeder Henricus Berwout prior van het 

klooster Porta Celi, Martinus en Aleijdis, kvw Gerardus Berwout, Johannes 

Berwout en zijn zuster Mechtildis, kvw Johannes Berwout, Willelmus van 

Laervenne de jongere ev Hilla dvw Tielmannus zvw Arnoldus Tielkini en 

Mechtildis wv Jacobus Coptiten voor Johannes zvw Johannes Berwout maakten 

een erfdeling van erfgoederen die aan hen behoren, in Kessel en Maren {niet 

afgewerkt contract53}. 

 

#Aleijdis relicta quondam Ade de (dg: Kessel) Ghestel cum tutore et# 

frater Henricus Berwout prior conventus de Porta Celi Martinus (dg: 

Johannes) et Aleijdis liberi quondam (dg: Johannis de) #!Gerardi# Berwout 

cum tutore Johannes Berwout et Mechtildis eius soror liberi quondam 
!Johannis Berwout cum tutore Willelmus de Laervenne junior maritus et 

tutor legitimus Hille sue uxoris filie quondam (dg: Tiell) Tielmanni 

                         
52 Zie ← BP 1178 f 306r 04 ma 02-08-1389, overdracht vruchtgebruik in 1/3 

deel van dit huis. 
53 Voor afgewerkt contract zie BP 1178 f 323r 02 za 30-10-1389 (zij het dat 

wijlen Gerardus Berwout en wijlen Johannes Berwout hierin onderling 

verwisseld zijn) en/of BP 1178 f 324v 01 di 09-11-1389 tot en met BP 1178 f 

325r 04 ma 08-11-1389 (zij het dat Aleijdis wv Adam van Ghestel hierin niet 

voorkomt, muv de bepaling dat ze haar lijfrente houdt; wijlen Gerardus 

Berwout en wijlen Johannes Berwout staan in BP 1178 f 324v 01 genoteerd in 

overeenstemming met BP 1178 f 323r 02.) 
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filii quondam Arnoldi Tielkini et Mechtildis relicta quondam Jacobi 

Coptiten pro Johanne filio quondam Johannis Berwout palam recognoverunt 

se divisionem hereditariam fecisse de hereditatibus ad ipsos spectantibus 

sitis in parochiis de Kessel et de Maren ut dicebant mediante qua 

divisione. 

 

BP 1178 f 322r 02 vr 15-10-1389. 

Henricus Rovers soen van Vladeracken beloofde aan Ludovicus van Kessel 40 

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

betalen. 

 

Henricus Rovers soen (dg: pro) de Vladeracken promisit Ludovico de Kessel 

XL #Gelre# gulden (dg: ad) seu valorem ad nativitatis (dg: ..) Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Penu et Gerardus datum in crastino 

Calixti. 

 

BP 1178 f 322r 03 vr 15-10-1389. 

Bertoldus Bac zv Johannes Bac Bertout soen en Johannes van de Dijk 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 36 oude Franse schilden met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1389; 16+30+25=71 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Bertoldus Bac filius Johannis Bac (dg: Berwo) Bertout soen et Johannes de 

Aggere promiserunt Philippo Jozollo etc XXXVI aude scilde Francie ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes Sta 

et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 322r 04 za 16-10-1389. 

Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken verklaarde ontvangen te hebben 

van Walterus Coptiten en diens vrouw Elizabeth een schepenbrief van Oss, 

waarin Henricus Maes soen van Zoemeren neef van Rodolphus Roveri van 

Vladeracken 100 gulden beloofde aan Johannes en Henricus, kvw voornoemde 

Rodolphus Rover, tbv Henricus en Elizabeth, nkvw voornoemde Rodolphus Rover 

verwekt bij Goestodis dv Thomas van Zoemeren. Verder verklaarde 

eerstgenoemde Henricus 30 gulden ontvangen te hebben van voornoemde 

Walterus en Elizabeth, tbv voornoemde Henricus en Elizabeth, nkvw 

voornoemde Rodolphus Rover, welke 30 gulden Johannes zvw voornoemde 

Rodolphus Rover ev voornoemde Elizabeth in zijn testament vermaakt had aan 

voornoemde natuurlijke kinderen Henricus en Elizabeth. 

 

(dg: Walt) Henricus filius quondam Rodolphi Rover de Vladeracken palam 

recognovit se #recipisse a# Waltero Coptiten et ab Elizabeth sua uxore 

quandam litteram scabinalem scabinorum de Os in qua (dg: Heij) Henricus 

Maes soen de Zoemeren cognatus Rodolphi (dg: ..) Roveri de Vladeracken 

promisit Johanni et Henrico liberis dicti quondam Rodolphi Rover ad opus 

Henrici et Elizabeth puerorum naturalium dicti quondam Rodolphi Rover ab 

eisdem Rodolpho Rover et Goestode filia Thome de Zoemeren pariter 

genitorum #centum florenos# ut dicebat #(dg: centum florenos)# insuper 

#primo#dictus Henricus palam recognovit se recepisse #a dictis Waltero et 

Elizabeth# ad opus dictorum Henrici et Elizabeth puerorum naturalium 

dicti quondam Rodolphi Rover XXX (dg: f) gulden quos Johannes filius 

dicti quondam Rodolphi Rover maritus legitimus olim dicte Elizabeth 

legavit in suo testamento antedictis Henrico et Elizabeth pueris 

naturalibuis ut dicebat promittens super omnia dictos Walterum et 

Elizabeth a (dg: predicta) resignatione predictarum litterarum et 

occacione earundem litterarum et dicte pecunie (dg: indempnes servare) et 

ab impeticione (dg: pre) occacione premissorum indempnes servare #tam in 

judicio spirituali quam seculari#. Testes Penu et Jorden datum sabbato 

post Calixti. 

 

BP 1178 f 322r 05 za 16-10-1389. 

Johannes Gielijs soen en Hubertus zvw Hubertus van Lieshout beloofden aan 
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Johannes zv Truda gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-

Martinus 12½ oude schild of de waarde te betalen. 

Eerstgenoemde Johannes en Hubertus zullen een kamp van voornoemde Johannes 

zv Truda, gelegen naast de plaats gnd Dungen, naast de plaats gnd 

Langwinkel, tussen Theodericus Rover enerzijds en Johannes van den Dijk 

anderzijds, in het laatste jaar van voornoemde 6 jaar niet bezaaien. 

 

Johannes Gielijs soen et Hubertus filius quondam Huberti de Lieshout 

promiserunt (dg: Johanni filio Trude XII et dimidium aude scilde seu v) 

super omnia se daturum et soluturum Johanni filio Trude ad (dg: spectat) 

spacium sex annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet 

eorundem sex annorum XII et dimidium aude scilde seu valorem anno 

quolibet dictorum sex annorum Martini et primo termino Martini proxime 

futuro et quod ipsi Johannes et Hubertus primodicti non seminabunt 

quendam campum dicti Johannis filii Trude situm iuxta locum dictum 

Dunghen iuxta locum dictum Langwinckel inter hereditatem Theoderici Rover 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Aggere ex alio (dg: dicto spacio 

sex anno qu) scilicet in (dg: anno) ultimo (dg: ult) anno dictorum sex 

annorum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 322r 06 za 16-10-1389. 

Nijcholaus zvw Gerardus Scilder van Ghestel verklaarde ontvangen54,55 te 

hebben van Wellinus Scilder alle achterstallige termijnen van een 

lijfrente, die Wellinus Scilder moet betalen aan voornoemde Nijcholaus, op 

diens leven. 

 

Nijcholaus filius quondam Gerardi Scilder (dg: pa) de Ghestel palam 

recognovit sibi fore satisfactum a Wellino Scilder ab omnibus arrestadiis 

sibi deficientibus et restantibus occacione vitalis pensionis quam 

Wellinus Scilder dicto Nijcholao ad eius vitam solvere tenetur in 

litteris scabinorum salva sua pensione. Testes Scilder et Jorden datum 

supra. 

 

BP 1178 f 322r 07 za 16-10-1389. 

Lucas zvw Gerardus van Eijcke beloofde aan zijn natuurlijke zoon Leonius 

een n-erfpacht van 10 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 17 mud rogge, maat 

van Helmond, welke pacht van 17 mud voornoemde Lucas met Lichtmis beurt, 

gaande uit 1/3 deel van de goederen gnd tOuverbrugge, in Rijxstel. De brief 

overhandigen aan voornoemde Lucas. 

 

Lucas filius quondam Gerardi de Eijcke promisit se daturum et soluturum 

Leonio suo filio naturali hereditariam paccionem X modiorum siliginis 

mensure de Helmont hereditarie purificationis #et supra bona infrascripta 

tradendam# et ex hereditaria paccione XVII modiorum siliginis dicte 

mensure quam paccionem XVII modiorum siliginis dictus Lucas se solvendam 

habere hereditarie termino solucionis predicto ex tercia parte bonorum 

dictorum tOuverbrugge sitorum in parochia de Rijxstel et ex attinentiis 

eorundem bonorum quocumque locorum sitis promittens super omnia 

#warandiam# et sufficientem facere. Testes Gerardus et Jorden datum 

supra. Tradetur littera dicto Luce. 

 

BP 1178 f 322r 08 zo 17-10-1389. 

Ghisbertus van Arle zvw Nijcholaus van Arle verkocht aan Gerardus Mesmaker 

zvw Henricus van Vessem een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 2 mud 

                         
54 Zie → BP 1179 p 253r 02 vr 21-04-1391, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfpacht van 13 mud rogge. 
55 Zie → BP 1175 f 105r 10 do 20-03-1393, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfpacht van 6 mud rogge. 
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rogge, Bossche maat, welke pacht van 2 mud Nijcholaus zvw voornoemde 

Nijcholaus van Arle met Lichtmis in Den Bosch moet leveren aan zijn 

voornoemde broer Ghisbertus, gaande uit alle goederen, die aan voornoemde 

Ghisbertus gekomen waren na overlijden van zijn ouders. 

 

Ghisbertus de Arle filius quondam Nijcholai de Arle hereditarie vendidit 

Gerardo Mesmaker filio quondam Henrici de Vessem hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco quam paccionem duorum modiorum 

siliginis Nijcholaus filius dicti quondam Nijcholai (dg: Nijcholai) de 

Arle dicto Ghisberto suo fratri solvere tenetur hereditarie termino 

solucionis et loco predictis ex omnibus et singulis bonis dicto Ghisberto 

(dg: de) venditori de morte suorum quondam parentum successione advolutis 

quocumque locorum (dg: sitis) consistentibus sive sitis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Scilder et Jorden datum dominica post Kalixti. 

 

BP 1178 f 322r 09 zo 17-10-1389. 

Voornoemde Ghisbertus van Arle zvw Nijcholaus van Arle droeg over aan zijn 

broer Nijcholaus zvw voornoemde Nijcholaus van Arle een n-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, 

die voornoemde Nijcholaus beloofd had aan voornoemde Ghisbertus, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen, die aan 

voornoemde Ghisbertus gekomen waren na overlijden van zijn ouders. 

 

Dictus Ghisbertus hereditariam paccionem dimidii modii siliginis (dg: d) 

mensure de Busco de hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum 

siliginis dicte mensure quam Nijcholaus filius quondam Nijcholai de Arle 

predicti se (dg: sde) daturum et soluturum promisit dicto #Ghisberto# 

hereditarie purificationis et in Busco tradere ex omnibus et singulis 

bonis dicto Ghisberto de morte quondam suorum parentum successione 

advolutis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris 

dicebat contineri supportavit dicto Nijcholao suo fratri promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 322r 10 ma 18-10-1389. 

Jan Muijlken van Os beloofde aan Wouterus Coptiten 31½ Oijense gulden met 

Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Jan Muijlken de Os promisit Woutero Coptiten XXXI et dimidium gulden 

monete Oijen ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Penu et Scilder datum in festo Luce. 

 

BP 1178 f 322r 11 ma 18-10-1389. 

Egidius van den Bossche beloofde aan Henricus zvw Mijchael Loekens 82½ 

Gelderse gulden56 of de waarde met Lichtmis over 2 jaar (vr 02-02-1392) te 

betalen. 

 

Egidius van den Bossche promisit (dg: Johanni) #Henrico# filio quondam 

Mijchaelis Loekens LXXXII et dimidium Gelre gulden seu valorem (dg: ad p) 

a purificationis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes 

                         
56 Zie → BP 1181 p 327r 10 ma 17-03-1399, de broers Petrus en Mijchael, kvw 

Mijchael gnd Lockens, beloofden aan Walterus van Boemel voornoemd huis en 

erf {in Den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen erfgoed van wijlen Johannes 

gnd Guldencop enerzijds en erfgoed van kvw Arnoldus Zeghelere anderzijds} 

schadeloos te houden van alle geldsommen, die Egidius van den Bossche zvw 

Arnoldus Wolphart verschuldigd is aan Henricus zvw voornoemde Mijchael 

Loekens soen in schepenbrieven van Den Bosch. 
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Goeswijns et Jorden datum (dg: in festo di) supra. 

 

BP 1178 f 322r 12 ma 18-10-1389. 

Zou in tussentijd voornoemde Henricus overlijden, dan zal voornoemde 

Egidius 13 Gelderse gulden van die som minder betalen. 

 

A. 

Et si interim dictus Henricus decesserit extunc dictus Egidius minus 

solvet de predicta summa XIII (dg: H) Gelre gulden ... Henricus 

repromisit. Testes scabinis Johanne de Globo Johanne Sceijvel testibus 

datum anno LXXX nono mensis (dg: nove) octobris in festo Luce hora 

vesperarum. 

 

BP 1178 f 322r 13 ma 18-10-1389. 

Johannes Sceijvel zvw Rutgherus van Kessel verkocht aan Adam van Mierd een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 16 

hont land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Hezesche Beemden, tussen 

erfgoed van het ?Geefhuis in het oosten enerzijds en Henricus Raet in het 

westen anderzijds, strekkend vanaf een hek aldaar naast de akkers, tot aan 

de dijk gnd die Hoevedijk, de helft van voornoemde 16 hont reeds belast met 

1½ hoen aan de hertog. 

 

Johannes Sceijvel filius quondam Rutgheri de Kessel (dg: pro) hereditarie 

vendidit Ade de Mierd hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie Remigii ex sedecim hont terre dicti venditoris 

sitis in parochia de Roesmalen #in loco dicto die Hezesche Beemde# inter 

hereditatem mense sancti spiritus (dg: ex uno) versus oriens ex uno et 

inter hereditatem Henrici Raet versus occidens ex alio tendentia a sepe 

consistente ibidem #iuxta agros# usque ad aggerem dictum die Hoevedijcke 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: ex octo p) uno et dimidio pullis domino duci ex 

medietate dictorum sedecim hont solvendis et sufficientem facere. Testes 

Goeswijns et Jorden datum supra. 

 

1178 mf9 E 03 f. 322v. 

 Sexta post Luce: vrijdag 22-10-1389. 

 in crastino Severini: zondag 24-10-1389. 

 Tercia post Severini: dinsdag 26-10-1389. 

 Sabbato post Sijmonis et Yude: zaterdag 30-10-1389. 

 in crastino Andree: woensdag 01-12-1389. 

 

BP 1178 f 322v 01 vr 22-10-1389. 

Arnoldus Vrient nzvw hr Thomas van Sceepstal scolasticus in Sint-Oedenrode 

en Willelmus Scolle van der Koeveringen beloofden aan Arnoldus Heijme 11 

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

betalen. 

 

Arnoldus Vrient filius quondam naturalis domini Thome de Sceepstal 

scolastici dudum in Rode Willelmus Scolle van der Koeveringen promiserunt 

Arnoldo Heijme XI Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Penu et Scilder datum sexta post Luce. 

 

BP 1178 f 322v 02 vr 22-10-1389. 

Johannes Zoeteric beloofde aan Arnoldus Heijme 6 Hollandse gulden of de 

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

 

Johannes Zoeteric promisit Arnoldo Heijme sex Hollant gulden vel valorem 

ad purificationis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 322v 03 zo 24-10-1389. 

Arnoldus zvw Cristianus van den Hoeve, Petrus zvw Heijlwigis gnd Gheenkens, 
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Egidius van den Hoeve zvw Marcelius van Ekart, Arnoldus die Koc zvw 

Rutgherus gnd die Koc, Willelmus Reijners soen, Lambertus zvw Henricus van 

den Hoeve, Johannes zvw Johannes van Evershoet en Engbertus zvw voornoemde 

Heijlwigis Gheenkens beloofden aan Johannes Scrage en diens vrouw 

Luijtgardis dvw Adam gnd Sceijdemaker een lijfrente van 20 oude schilden, 

zoveel in ander goed paijment als de stad Den Bosch ten tijde van de 

betaling gemeenlijk geeft en betaalt van haar lijfrenten, een helft te 

betalen met Sint-Philippus-en-Jacobus-Apostelen en de andere helft met 

Allerheiligen, gaande uit alle goederen van voornoemde schuldenaren. De 

langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Arnoldus (dg: v) filius quondam Cristiani van den Hoeve Petrus filius 

quondam Heijlwigis dicte Gheenkens (dg: p) Egidius van den Hoeve filius 

quondam Marcelii de Ekart Arnoldus die Koc filius (dg: Rut) quondam 

Rutgheri dicti (dg: ..) die Koc Willelmus (dg: Reij filius) Reijners soen 

Lambertus filius quondam Henrici van den Hoeve et Johannes filius quondam 

Johannis de Evers-(hoers)-hoet et Engbertus filius dicte quondam 

Heijlwigis Gheenkens promiserunt indivisi super habita et habenda se 

daturos et soluturos Johanni Scrage et Luijtgardi sue uxori filie quondam 

Ade dicti Sceijdemaker et eorum alteri diutius viventi vitalem pensionem 

XXti aude scilde Francie (dg: scilicet scilicet #seu scilicet) seu# 

tantum in alio pagamento bono quantum oppidum de Buscoducis tempore 

solucionis dicte pensionis communiter (dg: capiet) dabit et exsolvet de 

suis pensionibus vitalibus mediatim in festo beatorum Philippi et Jacobi 

apostolorum et mediatim in festo omnium sanctorum et primo termino in 

festo beatorum Philippi et Jacobi apostolorum proxime futuro de et ex 

omnibus et singulis bonis dictorum debitorum habitis et habendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis et alter eorundem diutius 

vivens integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint erunt quiti. 

Testes Sta Penu et Scilder datum in crastino Severini. 

 

BP 1178 f 322v 04 di 26-10-1389. 

Agnes dvw Arnoldus van Tongherlo ontlastte wijlen Walterus van Erpe, zijn 

erfgenamen en goederen van alle schulden, die wijlen voornoemde Walterus 

verschuldigd was aan haar zuster Gheerburgis dvw voornoemde Arnoldus van 

Tongherlo. 

 

Agnes filia quondam Arnoldi de Tongherlo quitum clamavit Walterum quondam 

de Erpe et eius heredes et bona quecumque ab omnibus debitis et summis 

pecuniarum que et quas dictus quondam Walterus debebat Gheerburgi (dg: 

filii di) sue sorori filie dicti quondam Arnoldi de Tongherlo (dg: q) in 

quocumque tempore evoluto tam in litteris quam extra litteras et 

recognovit sibi exinde fore satisfactum. Testes Spanct et Scilder datum 

tercia post Severini. 

 

BP 1178 f 322v 05 za 30-10-1389. 

Johannes van den Oddenvelt verkocht aan Willelmus Hels een b-erfpacht van 2 

zester rogge, Bossche maat, die Johannes gnd Claes soen van den Wijer met 

Lichtmis moet leveren aan eerstgenoemde Johannes, gaande uit (1) ¼ deel van 

een tuin, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen Lambertus gnd 

sMeesters enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) ¼ deel van een tuin, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, ter plaatse gnd aan Genen Kolk, 

tussen Aleijdis Poijnenborchs enerzijds en een gemene steeg anderzijds, 

welke ¼ delen voornoemde Johannes Claes soen van den Wijer verworven had 

van eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes van den Oddenvelt hereditariam paccionem duorum sextariorum 

siliginis mensure de Busco quam Johannes dictus Claes soen van den Wijer 

(dg: pro) primodicto Johanni solvere tenetur hereditarie purificationis 

ex quarta parte cuiusdam orti siti in parochia de Roesmalen ad locum 

dictum Bruggen inter hereditatem Lamberti dicti sMeesters ex uno et inter 
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(dg: hereditatem) communem plateam ex alio atque ex quarta parte cuiusdam 

orti siti in parochia et loco predictis ad locum dictum aen Ghenen Colc 

inter hereditatem Aleijdis Poijnenborchs ex uno et inter communem stegam 

ex alio et (dg: quas duas) quartas partes dictorum duorum ortorum dictus 

Johannes !Johannes Claes soen van den Wijer erga primodictum Johannem 

acquisiverat ut dicebat vendidit Willelmo Hels promittens #super habita 

et habenda# warandiam et obligationem in dicta paccione deponere et 

sufficientem facere. Testes W et Goess datum sabbato post Sij et Yu. 

 

BP 1178 f 322v 06 za 30-10-1389. 

Godefridus die Hoesche verkocht aan Ghibo Bac een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in 

Gestel bij Herlaer, naast de plaats gnd Landweer enerzijds en Elizabeth 

Marcelijs dochter anderzijds reeds belast met 6 schelling gemeen paijment 

en 3 penning oude cijns, (2) een beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse 

gnd die Gestelse Bosse, tussen het water gnd die Dommel enerzijds en 

Gerardus Scappart en Walterus Wellen van Ghemonden anderzijds, deze beemd 

reeds belast met 3 penning oude cijns. 

 

Godefridus die Hoesche hereditarie vendidit Ghiboni B[a]c hereditarium 

(dg: paccionem) censum XL solidorum monete solvendum hereditarie pasce ex 

domo et orto sito in !in parochia de Ghestel prope Herlaer iuxta (dg: 

repagulum) #locum# dictum Landweer (dg: iux) ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth Marcelijs dochter ex alio atque ex prato quodam dicti 

venditoris sito in parochia predicta in loco dicto die Ghestelsche 

Bossche inter aquam dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Scappart et Walteri Wellen de Ghemonden ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

sex solidis communis pagamenti (dg: ex dictis) et tribus denariis antiqui 

census ex dictis domo et orto et tribus denariis antiqui census ex dicto 

prato prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 322v 07 za 30-10-1389. 

Henricus zv Henricus van Zelem droeg over aan zijn vader voornoemde 

Henricus van Zelem alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn grootouders Johannes gnd Uden soen en diens vrouw jkvr Aleijdis. 

De brief overhandigen aan Johannes van Tefelen. 

 

Henricus filius Henrici de Zelem omnia et singula bona sibi de morte 

quondam Johannis dicti Uden #soen# et domicelle quondam Aleijdis (dg: f) 

eius #(dg: quondam)# uxoris (dg: p) avi et avie olim primodicti Henrici 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita supportavit 

dicto Henrico de Zelem suo patri promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Sta Penu et Jordus datum supra. Tradetur 

littera Johanni de Tefelen. 

 

BP 1178 f 322v 08 wo 01-12-1389. 

Vervolgens droeg voornoemde Henricus van Zelem voornoemde goederen, voor 

zover die in Den Bosch liggen, over aan Johannes van Tefelen, tbv hem en 

zijn zusters Elizabeth en Eefsa. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit dictus igitur Henricus de (dg: 

L) Zelem (dg: dictas partem et jus) dicta bona #omnia# in quantum eadem 

bona in Busco sita sunt supportavit Johanni van Tefelen ad opus sui et ad 

opus Elizabeth Eefse suarum sororum promittens ratam servare #salvis sibi 

?omnibus bonis extra Buscum sitis#. Testes Penu et Goess datum in 

crastino Andree. Tradetur littera dicto Johanni. 
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1178 mf9 E 01+02 f. 321A. 

 Geen data op dit losse folium. 

 

BP 1178 f 321ar 01 ±wo 01-04-1388. 
Waarschijnlijk is dit hetzelfde contract als BP 1178 f 228ar 01 ±wo 01-04-1388. 

Johannes Spikerman en zijn kinderen Johannes en Elizabeth … en uit 

erfgoederen en aangelegen tuinen, in … Spulle en met het aandere eind aan 

de plaats gnd … uit erfgoed van zekere der Koeteren van den … Vloege 

enerzijds en tussen Johannes Willems soen … tussen kv Elizabeth de 

Broechoven enerzijds … en uit de watermolen in … belast met de grondcijns, 

en voornoemde beemd … 2 schelling gemeen paijment uit voornoemde … en uit 

voornoemde watermolen met toebehoren en …. 

 

Johannes Spikerman Johannes et Elizabeth eius liberi 

et ex hereditatibus et ortis sibi adiacentibus sitis in 

Spulle et cum reliquo fine ad locum dictum d... 

ex hereditate dictorum der Koeteren van den 

Vloege ex uno et inter hereditatem Johannis Willems soe[n] 

inter hereditatem liberorum Elizabeth de Broechoven ex u[no] 

atque ex (dg: medietate) molendino aquatili siti in 

et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et dicto prat.. 

duorum solidorum communis pagamenti (dg: et vic) ex dicto 

et (dg: ..) ex dicto molendino aquatili cum suis attinentiis et 

 

BP 1178 f 321ar 02 .. ..-..-138.. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in het huis van Willelmus Scilder. 

 

+. 

Et fiet instrumentum et promiserunt instanter super habita et 

et si pro..sis contingat nacit... (dg: pro) in judicio spi[rituali] 

Acta in domo Willelmi Scilder presentibus testibus 

hora complete. 

 

1178 mf9 E 04 f. 323. 

 Sabbato post Sijmonis et Jude: zaterdag 30-10-1389. 

 

BP 1178 f 323r 01 za 30-10-1389. 

(dg: Mech). 

 

BP 1178 f 323r 02 za 30-10-1389. 

Aleijdis wv Adam van Ghestel, broeder Henricus Berwout prior van het 

klooster Porta Celi, Martinus en zijn zuster Aleijdis, kvw Johannes 

Berwout, Johannes en Mechtildis, kvw Gerardus zvw voornoemde Johannes 

Berwout, Mechtildis wv Jacobus Coptiten, voor zich en voor Johannes Berwout 

zvw Johannes Berwout, en Willelmus van Laervenne de jongere ev Hilla dvw 

Tielmannus zvw Arnoldus Tielkini maakten een erfdeling van erfgoederen, die 

waren van wijlen Mechtildis wv voornoemde Berwout en van eerstgenoemde 

Aleijdis, gelegen onder Kessel en Maren. 

Eerstgenoemde Aleijdis kreeg (1) 5 morgen land in Kessel, ter plaatse gnd 

die Ekpoelen, tussen Zala Zanders enerzijds en Johannes Arts anderzijds, 

(2) 1 hont land aldaar, ter plaatse gnd die Ekpoelen, (3) 2 morgen land in 

Kessel, ter plaatse gnd op den Voorste Ert, tussen kv Robbertus van Tula 

enerzijds en voornoemde Johannes Arts soen anderzijds, (4) 4 morgen land in 

Kessel, ter plaatse gnd op de Achterste Ert, tussen Luppertus gnd Lubben 

Potsart enerzijds en kv Henricus Mudeken anderzijds, (5) 20 vadem land in 

Maren, ter plaatse gnd die Delen, tussen ev Rutgherus gnd Eghens soen 

enerzijds en erfgoed van de Armen van Kessel anderzijds, (6) 4 vadem land 

in Kessel, ter plaatse gnd in het Voergebroek, ter plaatse gnd Kerijs Kamp, 

tussen kv Walterus Wellens enerzijds en kv Goeswinus Lodewijchs soen 

anderzijds, (7) ½ morgen land in Kessel, ter plaatse gnd op die 

Kortbeemden, tussen kvw Henricus Mudeken enerzijds en Aleijdis van der 

Moelen anderzijds, (8) ½ morgen land in Kessel, ter plaatse gnd op die 
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Reinkangen, tussen Goeswinus Lodewijchs soen enerzijds en erfg van Thomas 

van Mameren anderzijds, (9) een stuk land in Kessel, ter plaatse gnd die 

Heingmede, beiderzijds tussen Willelmus Stinen soen, (10) een stukje land 

in Kessel, ter plaatse gnd op Heingmede, boven, richting de kerk van 

Kessel, tussen Ghevardus van Eijndoven enerzijds en Willelmus Stinen soen 

anderzijds, (11) ½ morgen land in Kessel, ter plaatse gnd op de Achterste 

Ert, beiderzijds tussen Willelmus van Hees, (12) een stukje land in Kessel, 

ter plaatse gnd de Voorste Ert, tussen Aleijdis van der Moelen enerzijds en 

kv Bernardus gnd Reijnouts soen anderzijds, (13) een stukje land in Kessel, 

ter plaatse gnd op de Noller, beiderzijds tussen kv Bernardus gnd Ronouts 

soen, (14) een stukje land in Kessel, ter plaatse gnd op de Enge, tussen 

Egidius Matheus soen enerzijds en Theodericus gnd Vossen suager anderzijds, 

(15) 6 vadem land in Kessel, ter plaatse gnd op de Wiken, tussen Herbertus 

Truden soen enerzijds en Oda gnd Arts anderzijds, (16) een stukje land, ter 

plaatse gnd op die Wiken, tussen Goeswinus Lodekens enerzijds en Ava van 

Berse anderzijds, (17) een stuk land in Kessel, ter plaatse gnd op Werdaal, 

tussen erfgoed van de kerk van Kessel enerzijds en Willelmus van Hees van 

Kessel anderzijds, (18) een erfgoed gnd een halve gemeint, in Maren, in een 

kamp gelegen voor de plaats gnd die Delen, (19) een stukje land in Kessel, 

in een eiland voor Kessel, (20) samen met 2 vadem maasdijk gelegen achter 

de hofstad van Henricus Haeuwen, tussen de dijk van Henricus Scilder 

enerzijds en erfgoed van kv Bernardus Reijnouts anderzijds, (21) 2 vadem 

maasdijk, gelegen achter de plaats gnd Luttelmaren, tegenover de hofstad 

gnd Godden Hostat, tussen de dijk van Henricus Scilder enerzijds en de dijk 

van Emondus van Hellu anderzijds, (22) 4 vadem maasdijk, tegenover de molen 

van Maren, tussen de dijk van Johannes zv Adam gnd Haeuwen enerzijds en de 

dijk van Henricus Scilder anderzijds, uit welke erfgoederen een b-erfcijns 

van 20 schelling gemeen paijment gaat naar de priesters in Den Bosch, 

verder belast met waterlaten, zegedijken, sloten en sluizen. 

 

Aleijdis relicta quondam Ade de Ghestel et frater Henricus Berwout prior 

conventus de Porta Celi Martinus Aleijdis eius soror (dg: f) liberi 

quondam Johannis Berwout (dg: cum tutore) Johannes et Mechtildis liberi 

quondam Gerardi filii quondam Johannis Berwout predicti cum tutore et 

Mechtildis relicta quondam Jacobi Coptiten pro se ipsa et pro Johanne 

Berwout filio quondam Johannis Berwout Willelmus de Laervenne #junior# 

maritus et tutor Hille sue uxoris filie quondam Tielmanni filii #quondam 

Arnoldi Tielkini# palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo 

fecisse de quibusdam hereditatibus que fuerant quondam Mechtildis relicte 

dicti quondam Berwout et primodicte Aleijdis (dg: ut dicebant mediante 

qua divisione) sitis infra parochias de Kessel et de Maren mediante qua 

divisione quinque iugera terre sita in parochia de Kessel in loco dicto 

op die Ecpoelen inter hereditatem Zale Zanders ex uno et inter 

hereditatem Johannis Arts ex (dg: are) alio atque unum hont terre situm 

ibidem in eodem loco item duo iugera terre sita in parochia de Kessel in 

loco dicto op den Vorsten Ert inter hereditatem liberorum Robberti de 

Tula ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Arts soen ex alio item 

quatuor iugera terre sita in parochia de Kessel in loco dicto op den (dg: 

Erse) Eftersten Ert inter hereditatem Lupperti dicti Lubben Potsart ex 

uno et inter hereditatem liberorum Henrici Mudeken ex alio item viginti 

mensuras dictas vadem terre sitas in parochia de Maren in loco dicto die 

Delen inter hereditatem uxoris Rutgheri dicti Eghens soen ex uno et inter 

hereditatem pauperum de Kessel ex alio item quatuor mensuras dictas vadem 

terre sitas in parochia de Kessel in loco (dg: in) dicto int Voergebroec 

in loco dicto Kerijs Camp inter hereditatem liberorum Walteri Wellens ex 

uno et inter hereditatem (dg: G) liberorum Goeswini Lodewijchs soen ex 

alio item dimidium iuger terre situm in parochia de Kessel in loco dicto 

op die Cortbeemde inter hereditatem liberorum quondam (dg: dic) Henrici 

Mudeken ex uno et inter hereditatem Aleijdis van der Moelen ex alio item 

(dg: u) dimidium iuger terre situm in parochia de Kessel in loco dicto op 

die Reijnckange inter hereditatem Goeswini Lodewijchs soen ex uno et 
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inter heredtatem heredum Thome de Mameren ex alio item peciam terre sita 

in parochia de Kessel in loco dicto die Heijngmede inter hereditatem 

Willelmi Stinen soen ex utroque latere coadiacentem item particula terre 

sita in parochia (dg: in) de Kessel in dicto loco op Heijngmede vocato 

superius versus ecclesiam de Kessel inter hereditatem Ghevardi de 

Eijndoven ex uno et inter hereditatem Willelmi Stinen soen ex alio item 

dimidium iuger terre situm in parochia de Kessel in loco dicto op den 

Eftersten Ert inter hereditatem Willelmi de Hees ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebant item particula terre sita in parochia (dg: in) 

#de Kessel# in loco dicto den Vorsten Ert inter hereditatem Aleijdis van 

der Moelen ex uno et inter hereditatem liberorum Bernardi dicti Reijnouts 

soen ex alio item particula terre sita in parochia de Kessel in loco 

dicto op den (dg: Nollel) Noller inter hereditatem liberorum Bernardi 

dicti Ronouts soen ex utroque latere coadiacentem item particula terre 

sita in parochia de Kessel in loco dicto op den Engghe inter hereditatem 

Egidii Matheus soen ex uno et inter hereditatem (dg: generi) Theoderici 

dicti Vossen #suager# ex alio item sex mensuras dictas vadem terre sita 

in parochia de Kessel in loco dicto op den Wiken inter hereditatem 

Herberti Truden soen ex uno et inter hereditatem Ode dicte Arts ex alio 

item particula terre sita in dicto loco op die Wiken vocato inter 

hereditatem Goeswini Lodekens ex uno et inter hereditatem Ave de Berse ex 

alio item pecia terre sita in parochia de Kessel in loco dicto op (dg: d 

werdel) #Werdael# inter hereditatem ecclesie de Kessel ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Hees de Kessel ex alio item hereditas dicta een 

halve gemeijnt sita in parochia de Maren in quodam campo sito ante locum 

dictum die Delen item particula terre sita in parochia de Kessel in 

insula ante Kessel (dg: item) in ea quantitate qua ibidem site sunt simul 

cum duabus mensuris dictis vadem aggeris Mose sitis retro domistadium 

Henrici (dg: Hade) Haeuwen inter (dg: hereditatem) aggerem Henrici 

Scilder et inter hereditatem liberorum Bernardi Reijnouts atque cum 

duabus mensuris dictis vadem aggeris Mose sitis (dg: retro) retro locum 

dictum Luttelmaren in opposito domistadii dicti Godden (dg: Hostat) 

Hostat inter (dg: hereditatem) aggerem Henrici Scilder (dg: ex uno) et 

inter aggerem Emondi de Hellu atque cum quatuor mensuris dictis vadem 

aggeris Mose sitis in opposito (dg: mol) molendini de Maren inter aggerem 

Johannis filii Ade dicti Haeuwen et inter aggerem Henrici Scilder ad 

supradictas hereditates spectantibus et ex quibus hereditatibus 

hereditarius census XX solidorum communis pagamenti presbitris in Busco 

exinde de jure solvendus atque cum aqueductibus zegediken fossatis et 

slusis ad hac spectantibus ut dicebant primodicte Aleijdi (dg: Eefs) 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus etc promittentes 

(dg: ratam servare) cum tutore ratam servare et (dg: dampna equaliter 

portabunt) promiserunt insuper dicti (dg: M et Johannes) cum tutore et 

Johannes Berwout filius quondam Johannis Berwout divisi super omnia ratam 

servare et dampna equaliter portabunt scilicet #quilibet pro se# quod 

ipse dictas aggeres Mose aqueductus zeghediken fossata et slusas et 

dictum (dg: dictum) censum XX solidorum perpetue taliter tenebit et 

observabit sic quod alteri dampna exinde non eveniant. Testes Spanct et 

Goess datum sabbato post Sij et Jude. 

 

BP 1178 f 323r 03 za 30-10-1389. 

De anderen kregen (1) 3 morgen land in Kessel, boven, ter plaatse gnd in 

der Busser Hoeve, tussen vrouwe Aleijdis dvw Leonius van Kessel enerzijds 

en Henricus Bouman anderzijds, (2) 1 morgen land ter plaatse gnd der Busser 

Hoeve, onder, tussen voornoemde vrouwe Aleijdis dvw Leonius van Kessel 

enerzijds en een steeg aldaar anderzijds, (3) 1 morgen land ter plaatse gnd 

der Busser Hoeve, onder aldaar, tussen voornoemde vrouwe Aleijdis enerzijds 

en Johannes van der Heijden anderzijds, (4) 3 morgen 3 hont land, in 

Kessel, ter plaatse gnd Heinmans Hoeve, tussen voornoemde vrouwe Aleijdis 

enerzijds en een sloot anderzijds, (5) 1 hont land aldaar, aan de andere 

zijde van de plaats gnd Heinmans Hoeve, op de sloot aldaar, (6) 17 vadem 
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land in Kessel, ter plaatse gnd in het Strobroek, in een kamp gnd Boennarts 

Kamp, tussen erfg vw een zekere Nollens enerzijds en Johannes Erenbrechts 

soen anderzijds, (7) 17 vadem in Kessel, ter plaatse gnd Voerbroek, in een 

kamp gnd Heinkens Kinder Kamp, welke jaarlijks gedeeld worden tegen erfgoed 

van Herbertus Truden soen, (8) een stukje land in Kessel, ter plaatse gnd 

in het Voergebroek, tussen Arnoldus van Hoemen enerzijds en kv een zekere 

Kolne Ghiben soen anderzijds, (9) 2½ morgen land in Maren, ter plaatse gnd 

in die Kesselse Beemden, in een kamp behorend aan voornoemde vrouwe 

Aleijdis en aan Willelmus Stinen soen en de zijnen, (10) 5 hont land in 

Kessel, ter plaatse gnd die Kortbeemden, tussen Egidius Matheus soen 

enerzijds en {f.323v} Willelmus van Hees anderzijds, (11) een stukje land 

in Kessel, ter plaatse gnd die Kortbeemden, onder, tussen Hilla gnd 

Enghelen dochter enerzijds en Johannes van der Stegen anderzijds, (12) een 

stuk land naast de molen van Kessel, over de weg aldaar richting het 

broekland, tussen hr Theodericus Buckentop priester enerzijds en Johannes 

gnd Lodewijchs anderzijds, (13) 8 vadem in Kessel, ter plaatse gnd in die 

Langpoelen, tussen erfgoed van de kerk van Kessel enerzijds en Henricus 

Scilder anderzijds, (14) 10½ vadem land in Kessel, buitendijks, ter plaatse 

gnd op die Wiken, tussen erfgoed van de kerk van Kessel enerzijds en 

voornoemde vrouwe Aleijdis anderzijds, (15) samen met 5 vadem maasdijk in 

Kessel, ter plaatse gnd in die Hagwaden, tussen de dijk van kv Walterus 

Wellen soen enerzijds en de dijk van Arnoldus gnd Vos suager anderzijds, 

(16) 1 vadem maasdijk in Maren, naast Gewande, tussen de dijk van een 

zekere gnd die Yoede van Alem enerzijds en de dijk van kv Bernardus 

Reijnouts van Lijt anderzijds, (17) 2½ voet maasdijk, in Kessel, ter 

plaatse gnd die Stegedijk, tussen de dijk van Florencius Mudekens soen 

enerzijds en de dijk van Goeswinus Lodekens soen anderzijds, (18) een 

stukje maasdijk, in Maren, naast de oude sluis van Kessel, naast de dijk 

van voornoemde Goeswinus Lodekens. Uit welke erfgoederen een b-erfcijns 

gaat van 20 schelling gemeen paijment aan de priesters van Den Bosch. 

 

Et (dg: simili modo) mediante qua divisione tria iugera terre sita in 

parochia de Kessel #superius# in loco dicto in der Busscher (dg: Hoeve) 

Hoeve inter hereditatem domine Aleijdis (dg: de Kessel ex uno et inter 

he) filie quondam Leonii de Kessel ex uno et inter hereditatem Henrici 

Bouman ex alio item unum iuger terre situm in iamdicto loco der Busscher 

Hoeve inferius ibidem inter hereditatem dicte domine Aleijdis filie 

quondam Leonii de Kessel ex uno et inter stegam quandam ibidem ex alio 

item unum juger terre situm in dicto loco der Busscher Hoeve inferius 

ibidem inter hereditatem dicte domine Aleijdis ex uno et inter 

hereditatem Johannis van der Heijden ex alio item tria iugera #et tria 

hont# terre sita in parochia de Kessel in loco dicto Heijnmans Hoeve 

inter hereditatem domine Aleijdis predicte ex uno (dg: et inter 

hereditatem) et inter fossatum ex alio atque unum hont terre situm ibidem 

ab altera parte dicti loci Heijnmans Hoeve vocati supra fossatum ibidem 

item decem et septem mensuras dictas vadem terre site in parochia de 

Kessel in loco dicto (dg: Boennarts Camp in loco dicto) int Stroebroec in 

(dg: ...) campo dicto Boennarts Camp inter hereditatem heredum quondam 

dicti Nollens ex uno et inter hereditatem Johannis Erenbrechts soen ex 

alio item decem et septem mensuras terre dictas vadem sitas in parochia 

de Kessel in dicto loco (dg: Vo Stroe) #Voer#broec in campo dicto 

Heijnkens Kijnder Camp (dg: iuxta here) et que annuatim dividentur contra 

hereditatem Herberti Truden soen item particula terre sita #in dicta 

parochia# in loco dicto int Voergebroeck inter hereditatem Arnoldi de 

Hoemen ex uno et inter hereditatem liberorum dicti Kolne Ghiben soen ex 

alio item duo et dimidium iugera terre sita in parochia de Maren in loco 

dicto in die Kesselsche Beemde (dg: inter hereditatem) in quodam campo 

spectante ad dictam dominam Aleijdem et Willelmum Stinen soen et suos in 

hoc consocios item (dg: lu) quinque hont terre sita in parochia de Kessel 

in loco dicto die Cortbeemde inter hereditatem Egidii Matheus soen et 
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inter hereditatem 

 

1178 mf9 E 05 f. 323v. 

 Sabbato post Sijmonis et Yude: zaterdag 30-10-1389. 

 in festo Huberti: woensdag 03-11-1389. 

 anno LXXX nono in festo Huberti: woensdag 03-11-1389. 

 

BP 1178 f 323v 01 za 30-10-1389. 

Willelmi de Hees ex alio item particula terre sita in parochia de Kessel 

in loco dicto die Cortbeemden vocato inferius inter hereditatem Hille 

dicte Enghelen dochter ex uno et inter hereditatem Johannis van der 

Stegen ex alio item pecia terre sita iuxta molendinum de Kessel ultra 

viam ibidem versus paludem inter hereditatem domini Theoderici Buckentop 

presbitri ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Lodewijchs ex alio 

item octo mensuras terre dictas vadem sitas in parochia de Kessel in loco 

dicto in die (dg: Lag) Langpoelen inter hereditatem ecclesie de Kessel ex 

uno et inter hereditatem Henrici Scilder ex alio item X et dimidiam 

virgatas terre dictas vademe terre site in parochia de Kessel extra 

agerem in loco dicto op die Wiken inter hereditatem ecclesie de Kessel ex 

uno et inter (dg: he) hereditatem dicte domine Aleijdis ex alio (dg: item 

q) in ea quantitate qua ibidem site sunt simul cum quinque mensuris 

dictis vadem aggeris Mose sitis in parochia de Kessel in loco dicto in 

die Hagwaden inter (dg: he) aggerem liberorum Walteri Wellen soen et 

aggerem Arnoldi dicti Vos suager et cum una mensura dicta vadem aggeris 

Mose sita in parochia de Maren iuxta Ghewanden (dg: inter) inter (dg: 

hereditatem) aggerem cuiusdam dicti die Yoede van Alem et inter agerem 

liberorum Bernardi Reijnouts de Lijt et cum duabus et dimidia pedatis 

aggeris Mose sitis in parochia de Kessel (dg: inter he agger) ad locum 

dictum ad die Stegedike inter (dg: h) aggerem Florencii Mudekens soen et 

inter aggerem Goeswini Lodekens soen atque cum particula aggeris Mose 

sita (dg: iuxta) in parochia de Maren iuxta (dg: slusam de) antiquam 

slusam de Kessel #iuxta# (dg: inter) aggerem dicti Goeswini Lodekens et 

ex quibus hereditatibus hereditarius census XX solidorum communis 

pagamenti presbitris de Busco de jure est solvendus ut dicebant dictis 

aliis cesserunt in partem salva sua pensione 

cesserunt in partem promittentes cum tutore ut supra additis 

condicionibus supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 323v 02 za 30-10-1389. 

Adam gnd Luwe ev Luijtgardis dvw Pijramus gnd Moers zvw Johannes van 

Gherwen verkocht aan Johannes van Rode steenbakker een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, die Johannes gnd Westerman beloofd had aan voornoemde 

wijlen Pijramus gnd Moers, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(1) een stukje land gnd tFier Rutstuk, in Haaren, ter plaatse gnd Berlaar, 

beiderzijds tussen Nijcholaus van Krekelhoven, (2) een stukje land gnd 

Bijsterluc, in Haaren, ter plaatse gnd Berlaar, tussen erfgoed behorend aan 

het klooster van Tongerlo enerzijds en Johannes Meijer anderzijds, (3) een 

stuk land gnd die Broekakker, in Haaren, ter plaatse gnd Berlaar, tussen 

een erfgoed dat Johannes Vos tegenwoordig beteelt enerzijds en erfgoed 

behorend aan voornoemd klooster van Tongerlo anderzijds, (4) een streep 

land, in Haaren, ter plaatse gnd Berlaar, achter de tuin van Elizabeth gnd 

van den Roede, tussen Johannes van den Nuwenhuze enerzijds en Johannes gnd 

Prijme anderzijds. 

 

Adam dictus Luwe maritus et tutor legitimus ut asserebat Luijtgardis sue 

uxoris filie quondam Pijrami dicti Moers filii quondam Johannis de 

Gherwen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

quam Johannes dictus Westerman promisit se daturum et soluturum dicto 

quondam Pijramo (dg: vo) Moers vocato hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quadam particula terre dicta communiter tFier Rutstuc 

sita in parochia de Haren ad locum dictum (dg: Haren) Berlaer inter 
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hereditatem Nijcholai de Krekelhoven ex utroque latere coadiacentem atque 

ex pecia terre dicta Bijsterluc sita in parochia de loco predictis inter 

hereditatem spectantem ad conventum de Tongherloe ex uno et inter 

hereditatem Johannis Meijer ex alio item ex pecia (dg: d) terre dicta 

communiter die Broecacker sita (dg: p) in parochia et loco predictis 

inter hereditatem quam Johannes Vos ad presens colit ex uno et inter 

hereditatem ad dictum conventum de Tongherlo spectantem ex alio item ex 

quadam strepa terre sita in parochia et loco predictis retro ortum 

Elizabeth dicte van den Roede (dg: ex) inter hereditatem Johannis van den 

Nuwenhuze ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Prijme ex alio prout 

in litteris et quam paccionem dictus Adam nunc ad se et ad dictam suam 

uxorem spectantem vendidit Johanni de Rode pannicide supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex sui (dg: et quorumcumque) dicti quondam Pijrami et quorumcumque 

heredum dicti quondam Pijrami deponere. Testes Penu et Jorden datum 

sabbato post Sij et Yude. 

 

BP 1178 f 323v 03 wo 03-11-1389. 

Heijlwigis dvw Paulus die Borchgreve van Tuernout deed tbv Rodolphus die 

Keijmp afstand van alle goederen, die voornoemde Rodolphus Keijmp had, 

heeft of zal hebben. Knecht van de vrouwe van Gelre. 

 

Heijlwigis filia quondam Pauli die Borchgreve #de Tuernout# cum tutore 

super omnibus et singulis bonis tam mobilibus quam immobilibus 

hereditariis et paratis que Rodolphus die Keijmp (dg: -t ad presens 

habet) in temporibus transactis habuit a[c?] ad presens habet et possidet 

ac eciam in futuro ac imposterum habet et acquiret quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat (dg: ad) et super toto jure sibi in 

hiis competente ac competituro quovis modo in futuro ad opus dicti 

Rodolphi (dg: ren Keijmp) Keijmp (dg: here) renunciavit promittens cum 

tutore (dg: ratam) super habita et habenda ratam servare et obligationem 

#calangiam# et impeticionem ex parte sui deponere. Testes Goess et Jorden 

datum in festo Huberti. Famulus domine Ghelrensis. 

 

BP 1178 f 323v 04 wo 03-11-1389. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen, Sijmon van Mijrabellum, en de broers Johannes, Everardus en 

Nijcholaus, zvw Amisius gnd Mijs schoenmaker van Lijeshout. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem ut in forma. Acta in camera presentibus 

scabinis Sijmone de Mijrabello anno LXXX nono in festo Huberti hora prime 

presentibus etc Johanne Everardo et Nijcholao fratribus !quondam Amisii 

dicti Mijs sutoris de Lijeshout. 

 

BP 1178 f 323v 05 wo 03-11-1389. 

Johannes zvw Amisius gnd Mijs schoenmaker van Lijeshout verkocht aan zijn 

broer Everardus Mijs soen de helft van 1/6 deel in 3 stukken beemd, ter 

plaatse gnd die Lieshoutse Beemden, (1) gnd die Rodelaarse Beemd, 

beiderzijds tussen erfgoed van het huis van Lieshout, (2) tussen Willelmus 

van Kriekenbeke enerzijds en Johannes Piets soen anderzijds, (3) tussen 

Wautgherus gnd Wauthem Belen soen enerzijds en Johannes van Engelen 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg, belast met de 

grondcijns. 

 

Solvit. 

Johannes (dg: dictu) filius quondam Amisii dicti (dg: M) Mijs sutoris de 

Lijeshout medietatem unius sexte partis ad se spectantem in tribus peciis 

prati sitis (dg: in parochia) in loco dicto die (dg: H) Lijeshoutsche 

Beemde quarum una (dg: inter hereditatem) dicta die Rodelaerssche Beemt 

inter hereditatem domus de Lijeshout ex utroque latere secunda (dg: inter 
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h d) inter hereditatem Willelmi de Kriekenbeke ex uno et inter 

hereditatem Johannis Piets soen ex alio et tercia inter hereditatem 

Wautgheri dicti Wauthem (dg: gener) Belen soen ex uno et hereditatem 

Johannis de Engelen ex alio tendens cum uno fine ad communem plateam sunt 

site ut dicebat vendidit Everardo Mijs soen suo fratri promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu dominorum fundi exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 323v 06 wo 03-11-1389. 

Voornoemde Johannes zvw Amisius gnd Mijs schoenmaker van Lijeshout verkocht 

aan zijn broer Nijcholaus Mijs soen (1) de andere helft van voornoemd 1/6 

deel van voornoemde 3 stukken beemd, (2) 1/3 deel in een huis en erf in 

Lieshout ter plaatse gnd die Roudekens Straat, tussen Agnes van Alphen 

enerzijds en Amisius, Lodovicus en Goetstoedis, kv voornoemde Amisius 

schoenmaker anderzijds. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes reliquam medietatem dicte sexte partis dictarum trium 

peciarum prati atque terciam partem ad se spectantem in domo et orto 

sitis in parochia de Lijeshout (dg: inter here) in loco dicto die 

Roudekens Straet inter hereditatem (dg: domus d) Agnetis de Alphen ex 

alio et inter hereditatem Amisii Lodovici et Goetstoedis (dg: d) 

liberorum dicti Amisii sutoris ex alio ut dicebat vendidit Nijcholao Mijs 

soen suo fratri promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 323v 07 wo 03-11-1389. 

Nijcholaus zvw Amisius gnd Mijs schoenmaker van Lijeshout verkocht aan zijn 

broer Everardus Mijs soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, 

met Lichtmis in Lieshout te leveren, gaande uit alle beemden, aan 

voornoemde verkoper behorend, ter plaatse gnd die Lieshoutse Beemden, reeds 

belast met grondcijnzen. 

 

Solvit. 

Nijcholaus filius quondam Amisii dicti Mijs sutoris de Lijeshout 

hereditarie vendidit Everardo Mijs soen suo fratri hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

purificationis et in Lijeshout tradendam ex omnibus pratis ad dictum 

venditorem spectantibus quocumque locorum in loco dicto die (dg: H) 

Lijeshoutsche Beemde sitis ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde solvendis 

(dg: et s). Testes datum supra. 

 

1178 mf9 E 06 f. 324. 

 in festo Huberti: woensdag 03-11-1389. 

 anno LXXX nono in festo Huberti: woensdag 03-11-1389. 

 in crastino Huberti: donderdag 04-11-1389. 

 anno LXXX nono in crastino Huberti: donderdag 04-11-1389. 

 Sexta post Huberti: vrijdag 05-11-1389. 

 

BP 1178 f 324r 01 wo 03-11-1389. 

Rodolphus zvw Theodericus van der Ameijden verkocht aan de secretaris een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te 

leveren, gaande uit een beemd gnd den Nagelsdonk, in Oirschot, beiderzijds 

tussen de gemeint, welke erfpacht aan hem was verkocht57 door Nijcholaus zvw 

Johannes molenaar van Oerscot. 

 

Rodolphus filius quondam Theoderici van der Ameijden hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de (dg: d) Oerscot solvendam 

                         
57 Zie ← BP 1176 f 022v 01 ±do 12-03-1377, verkoop van de erfpacht. 
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hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam ex quodam prato dicto 

communiter den Naghelsdonc sito in parochia de Oerscot inter communitatem 

ex utroque ex utroque latere coadiacentem venditam sibi a Nijcholao filio 

quondam Johannis multoris de Oerscot prout in litteris vendidit (dg: 

Henrico Keijmp filio Goessuini Ghijsbrechts soen de Eij) #mihi# 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes W et Jorden datum in festo Huberti. 

 

BP 1178 f 324r 02 wo 03-11-1389. 

Rodolphus zvw Theodericus van der Ameijden verkocht aan de secretaris een 

b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot 

ter plaatse gnd Aarle te leveren, uit een b-erfpacht van 7 mud rogge, maat 

van Oirschot, welke pacht van 7 mud rogge Theodericus zvw Henricus van Arle 

levert aan zijn broer Johannes zvw voornoemde Henricus van Arle, in 

Oirschot te Aarle op Lichtmis, gaande uit een hoeve lands die was van 

voornoemde wijlen Henricus van Arle, in Oirschot, ter plaatse Aarle, en 

welke pacht van 12 lopen rogge voornoemde Rodolphus gekocht had van 

voornoemde Johannes zvw Henricus van Arle. 

 

Rodolphus filius quondam Theoderici van der Ameijden hereditariam 

paccionem (dg: u) duodecim lopinorum siliginis mensure de Oerscot 

solvendam hereditarie purificationis et in parochia de Oerscot in loco 

dicto Arle tradendam scilicet de hereditaria paccione septem modiorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem septem modiorum siliginis dicte 

mensure Theodericus filius (dg: de) quondam Henrici de Arle Johanni suo 

fratri filio dicti quondam Henrici de Arle solvere tenetur termino 

solucionis et loco predictis ex quodam manso terre qui fuerat dicti 

quondam Henrici de Arle sito in parochia (dg: de Oerscot) et loco 

predictis et quam paccionem duodecim lopinorum siliginis dicte mensure 

dictus Rodolphus erga dictum Johannem filium quondam Henrici de Arle 

emendo acquisiverat prout in litteris vendidit (dg: dicto Henrico Keijmp 

filio Goeswini Ghijsbrechts soen) #mihi# supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 324r 03 wo 03-11-1389. 

Ik, Adam, heb voornoemde pachten overgedragen aan Henricus Keijmp zvw 

Goeswinus Ghijsbrechts. Getuigen waren de schepenen, Johannes Bathen soen, 

Willelmus Kemmer en Lambertus van den Hoevel. 

 

A. 

Ego Adam dictas pacciones supportavim Henrico Keijmp filio quondam 

Goeswini Ghijsbrechts cum litteris et jure promittens ut in forma. Acta 

in camera presentibus scabinis Johanne Bathen soen Willelmo Kemmer 

Lamberto van den Hoevel testibus anno LXXX nono in (dg: d) festo Huberti 

hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 324r 04 wo 03-11-1389. 

Walterus zvw Ghisbertus gnd Gheijnser droeg over aan (voor 4/5) Ghevardus 

zv Amelius zvw Ghevardus gnd Herman en (voor 1/5) aan Johannes Lijnen soen 

een b-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Helmond, en 1 steen vlas bereid 

tot de hekel, die hij met Lichtmis beurt, gaande uit (1) alle erfgoederen 

die aan voornoemde !Amelius en diens vrouw Leijta dv Johannes gnd Verkenman 

gekomen waren na overlijden van Sophia smv voornoemde !Amelius, resp. die 

aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde Johannes Verkenman, 

gelegen onder Deurne, welke erfgoederen voornoemde !Walterus uitgegeven had 

aan voornoemde !Amelius, voor de cijnzen en de pacht die eruit gaan en voor 

voornoemde pacht, (2) alle andere goederen van voornoemde Amelius. De brief 

overhandigen aan Ghevardus. 
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Solvit. Debent III solidos. 

Walterus filius quondam Ghisberti dicti Gheijnser hereditariam paccionem 

novem lopinorum siliginis mensure de Helmont atque unum pondus dictum 

steen lini parati ad scalcrum dictum hekel quam se solvendam (dg: here) 

habere dicebat hereditarie purificationis ex omnibus et singulis 

hereditatibus !Amelio filio quondam Ghevardi dicti Herman et Leijte sue 

uxorie filie Johanni! dicti Verkenman de morte quondam Sophie socrus 

ipsius (dg: Ma) Amelii successione advoluta! atque in posterum de morte 

dicti Johannis Verkenman successione advolvendis ubicumque locorum infra 

parochiam de Doerne situatis quas hereditates dictus !Walterus dederat ad 

pactum dicto !Amelio scilicet pro censibus et paccione annuatim exinde 

solvendis et pro predicta paccione prout in litteris atque ex ceteris 

bonis ipsius Amelii singulis et universis prout in litteris supportavit 

Ghevardo (dg: Lij) filii! dicti Amelii pro quatuor quintis partibus et 

Johanni (dg: fil) Lijnen soen pro una quinta parte cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. Tradetur littera Ghevardo. 

 

BP 1178 f 324r 05 wo 03-11-1389. 

Gertrudis wv Nijcholaus van Colonia schonk aan Johannes zvw Henricus 

Meester en diens vrouw Sophia, dv voornoemde Gertrudis en wijlen 

Nijcholaus, (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, aan wijlen voornoemde Nijcholaus van Colonia 

verkocht door Arnoldus van Dalem zvw Johannes gnd die Jonghe van Enscit, 

(2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Petrus-Stoel te 

leveren, gaande uit (2a) een huis en tuin, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Thede, (2b) 2 stukken land, ter plaatse gnd Thede, welke pacht 

Johannes gnd Spoermaker van Colonia vader van wijlen voornoemde Nijcholaus 

van Colonia verworven had van Henricus Beecman, (3) een b-erfcijns van 20 

schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, aan wijlen voornoemde Nijcholaus van Colonia verkocht door 

Wautgherus van Casteren, (4) een b-erfcijns van 20 schelling geld, een 

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

voornoemde Nijcholaus van Colen verkocht door Johannes zv Johannes gnd 

Gielijs soen. 

 

Gertrudis relicta quondam Nijcholai de Colonia cum tutore hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam venditam dicto quondam Nijcholao de 

Colonia ab Arnoldo de Dalem filio quondam Johannis dicti die Jonghe de 

Enscit prout in literis atque hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in festo Petri ad 

cathedram ex domo et (dg: area) #orto# sita! in parochia de Ghestel prope 

Herlaer ad locum dictum Thede atque ex duabus peciis terre sitis in loco 

predicto et quam paccionem Johannes dictus Spoermaker (dg: Col) de 

Colonia pater olim dicti quondam Nijcholai de Colonia erga (dg: erga) 

Henricum Beecman acquisiverat ut !ut dicebat item hereditarium censum 

viginti solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis venditum dicto quondam Nijcholao de Colonia a Wautghero 

de Casteren prout in litteris atque hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

venditum dicto quondam Nijcholao de Colen a Johanne filio Johannis dicti 

Gielijs soen prout in litteris supportavit Johanni filio quondam Henrici 

Meester cum Sophia sua uxore filia dictorum Gertrudis et quondam 

Nijcholai nomine dotis ad jus oppidi cum litteris et jure promittens cum 

tutore ratam. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 324r 06 wo 03-11-1389. 

Voornoemde Johannes verklaarde van voornoemde Gertrudis alle goederen 

ontvangen te hebben, die wijlen voornoemde Nijcholaus beloofd had aan 
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voornoemde Johannes en diens vrouw Sophia, toen hun huwelijk werd gesloten. 

 

Dictus Johannes palam recognovit sibi fore satisfactum per dictam 

Gertrudem ab omnibus bonis que dictus quondam Nijcholaus promisit dicto 

Johanni #cum# dicta Sophia sua uxore nomine dotis tempore quo per 

matrimonium copulabantur clamans inde quitam salvis supportacionibus (dg: 

f) hodie factis in vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 324r 07 do 04-11-1389. 

Johannes gnd Spikerman van Berze en diens kinderen Johannes en Elizabeth 

verkochten aan broeder Henricus Berwout prior van Porta Celi een lijfrente 

van 10 oude Franse schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Philippus-en-Jacobus en de andere helft met Allerheiligen, gaande uit (1) 

het woonhuis van verkopers, in Oostelbeers, naast de plaats gnd Molenbroek, 

tussen Stephanus van den Kerchove, met het water gnd de Aa ertussen, 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een beemd gnd die Voertbeemd, in 

Vessem, tussen Boudewinus van Vessem enerzijds en de plaats gnd die Voert 

van Vessem anderzijds, (3) goederen gnd het Goed ter Donk, in Vessem. Reeds 

belast met cijnzen en pacht. 

 

(dg: Johannes ?filius) Johannes dictus Spikerman #de Berze Johannes# et 

Elizabeth (dg: eius filia dicti Johannis Spikerman) #eius liberi# cum 

tutore legitime vendiderunt fratri Henrico Berwout priori de Porta Celi 

vitalem pensionem decem aude scilde Francie seu valorem solvendam anno 

quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra mediatim (dg: Jacobi) 

#Philippi et Jacobi# et mediatim omnium sanctorum ex domo habitationis 

dictorum venditorum sita in parochia de Oestelberze (dg: inter) iuxta 

locum dictum Molenbro[e]c inter hereditatem Stephani van den Kerchove 

aqua dicta Aa interiacente ex uno et inter (dg: h) communitatem ex alio 

atque ex attinentiis dicte habitationis universis atque ex prato dicto 

die Voertbeemt sito in parochia de Vessem inter hereditatem Boudewini de 

Vessem ex uno et inter (dg: hereditatem) locum dictum die Voert van 

Vessem ex alio (dg: atque ex bonis dictis te) atque ex bonis dictis tGoet 

ter Donc sitis in parochia de Vessem et ex atinentiis dictorum bonorum 

universis quocumque sitis ut dicebant promittentes cum tutore indivisi 

super habita et habenda warandiam et obligationem aliam deponere exceptis 

censibus et paccione exinde solvendis et sufficientem facere et cum 

mortuus fuerit. Testes Gerardus et Jorden datum in crastino Huberti. 

 

BP 1178 f 324r 08 do 04-11-1389. 

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

schepenen, Johannes van de Kloot, Ghibo Keijot, Johannes zvw Gerardus 

Berwout en Henricus Venbossche. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem per modum supportacionis (dg: ut in f) 

sub ?pena exceptionis (dg: ex) etc ut in forma. Acta in camera 

presentibus scabinis Johanne de Globo Ghibone Keijot Johanne filio 

quondam Gerardi Berwout Henrico Venbossche testibus datum anno LXXX nono 

in crastino Huberti hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 324r 09 vr 05-11-1389. 

Johannes van Meijelsvoert, Mijchael zv Walterus van den Berghe en Gerardus 

Hulsman beloofden aan Egidius Coptiten 21 Gelderse gulden of de waarde met 

Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. 

 

Johannes van Meijelsvoert et Mijchael filius (dg: quondam) Walteri van 

den Berghe et Gerardus Hulsman promiserunt Egidio Coptiten XXI Gelre 

gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

Goes et Gestel datum sexta post Huberti. 
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1178 mf9 E 07 f. 324v. 

 Tercia post Huberti: dinsdag 09-11-1389. 

 

BP 1178 f 324v 01 di 09-11-1389. 

Broeder Henricus Berwout prior van het klooster Porta Celi, Martinus en 

Aleijdis, kvw Johannes Berwout, Johannes en Mechtildis, kvw Gerardus 

Berwout zvw voornoemde Johannes Berwout, Willelmus van Laervenne de jongere 

ev Hilla dvw Tielmannus zvw Arnoldus Tielkini en Mechtildis wv Jacobus 

Coptiten, voor zich en voor Johannes zvw voornoemde Johannes Berwout 

maakten een erfdeling van erfgoederen, in Kessel en Maren. 

 

IJ. 

Frater Henricus Berwout prior conventus de Porta Celi Martinus Aleijdis 

liberi quondam Johannis Berwout (dg: Willelmus) Johannes et Mechtildis 

liberi quondam Gerardi #Berwout# filii dicti quondam Johannis Berwout 

Willelmus de Laervenne junior maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris 

filie quondam Tielmanni filii quondam Arnoldi Tielkini et Mechtildis 

relicta quondam Jacobi Coptiten cum tutore pro se ipsa Mechtilde et pro 

Johanne filio dicti quondam Johannis Berwout palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam hereditatibus ad se 

spectantibus sitis in parochiis de Kessel et de Maren ut dicebant 

mediante qua divisione 

 

BP 1178 f 324v 02 di 09-11-1389. 

Voornoemde Martinus zvw Johannes Berwout kreeg (1) 1 morgen land, uit 3 

morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd in der Busser Hoeve, tussen 

Henricus Bouman enerzijds en vrouwe Aleijdis dvw Leonius van Kessel 

anderzijds, te weten de morgen naast voornoemde Henricus Boumans, (2) 17 

vadem land, in Kessel, ter plaatse gnd in het Stroebroek, tussen erfg van 

een zekere Nollens enerzijds en Johannes gnd Erenbrechts soen anderzijds, 

met 2½ voet maasdijk, ter plaatse gnd op die Stegedijk, tussen de dijk van 

Goeswinus Lodekens soen enerzijds en de dijk van Florencius zv Henricus 

Mudeken anderzijds, (3) een stukje maasdijk, in Maren, bij de oude sluis 

van Kessel, naast de dijk van Goeswinus Lodekens. 

 

+. 

unum iuger terre #de tribus iugeribus terre# sitis in parochia de Kessel 

in loco dicto (dg: de) in der Busscher Hoeve inter hereditatem Henrici 

Bouman ex uno et inter hereditatem domine Aleijdis (dg: relicte) filie 

quondam (dg: domini) Leonii de Kessel ex alio scilicet illud iuger terre 

quod situm est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Henrici Boumans 

item decem et (dg: decem virgatas) #septem mensuras dictas vadem# terre 

site in parochia de Kessel in loco dicto int Stroebroec inter hereditatem 

heredum !dicti Nollens ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Erenbrechts soen ex alio simul cum duabus et dimidia pedatis aggeris Mose 

sitis in loco dicto op die Stegedijc inter aggerem Goeswini Lodekens soen 

et inter agerem Florencii filii Henrici Mudeken atque particula aggeris 

Mose sita in (dg: parochia) #parochia de# Maren (dg: iuxta) #prope# 

antiquam slusam de (dg: Maren) Kessel iuxta aggerem Goeswini Lodekens 

prout ibidem sunt site dicto Martino cesserunt in partem. Testes Gestel 

et Jorden datum tercia post Huberti. 

 

BP 1178 f 324v 03 di 09-11-1389. 

Mechtelt Coptiten namens Johannes zvw Johannes Berwout kreeg (1) 1 morgen 

land, uit 3 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd in der Busser Hoeve, 

tussen Henricus Bouman enerzijds en vrouwe Aleijdis dvw Leonius van Kessel 

anderzijds, te weten de morgen in het midden, (2) 17 vadem land, in Kessel, 

ter plaatse gnd in Heijnkens Kijndere Kamp, welke jaarlijks worden gedeeld 

tegen erfgoed van Herbertus Truden soen, (3) ½ morgen land, die aan hen 

behoort, in Maren, ter plaatse gnd die Kesselse Beemde, op de sloot, gnd op 

de Nieuwe Grave, in een kamp, dat aan hen en aan voornoemde vrouwe Aleijdis 
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en de haren behoort, (4) 1¼ vadem maasdijk, in Kessel, tussen de dijk van 

Ghibo gnd Vossen enerzijds en de dijk van kv Walterus gnd Wellens 

anderzijds. 

 

+. 

item unum iuger terre de tribus iugeribus terre sitis in parochia de 

Kessel in loco dicto in der Busscher Hoeve inter hereditatem Henrici 

Bouman ex uno et inter hereditatem domine Aleijdis filie quondam Leonii 

de Kessel ex alio scilicet illud iuger terre quod situm est in medio 

dictorum trium iugerum terre item decem et septem mensuras dictas vadem 

terre site in parochia de Kessel in dicto loco in Heijnkens Kijndere Camp 

(dg: inter .) et que annuatim dividentur contra hereditatem Herberti 

Truden soen atque dimidium iuger terre (dg: situm in parochia .......) 

#videlicet dimidium iuger (dg: .......) terre ad ipsos spectans situm in 

parochia de Maren# in loco dicto die Kesselssche Beemde supra (dg agge) 

fossatum dictum (dg: de) op den Nuwe Grave #in campo spectante ad ipsos 

et ad dictam dominam Aleijdem et suos in hoc consocios# simul cum una 

mensura dicte vadem ?ac cum una quarta parte unius mensure dicte vadem 

aggeris Mose sitis (dg: inter) in parochia de Kessel inter aggerem 

Ghibonis dicti Vossen et inter aggerem liberorum Walteri dicti Wellens 

prout ibidem siti sunt Mechtelt Coptiten nomine Johannis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 324v 04 di 09-11-1389. 

Broeder Henricus Berwout prior van het klooster Porta Celi kreeg (1) 1 

morgen land uit 3 morgen, in Kessel, ter plaatse gnd in der Busser Hoeve, 

tussen Henricus Bouman enerzijds en vrouwe Aleijdis dvw Leonius van Kessel 

anderzijds, te weten de morgen naast voornoemde vrouwe Aleijdis, (2) 5 hont 

land, ter plaatse gnd op die Kortbeemden, tussen Egidius Matheus soen 

enerzijds en Willelmus van Hees anderzijds, (3) 1 morgen in Kessel, ter 

plaatse gnd die Beemden, tussen hr Theodericus Buekentop enerzijds en 

Johannis Dircs anderzijds, (4) ½ morgen uit 2 morgen land in Maren, ter 

plaatse gnd in Voorste Beemden, op de plaats gnd op de Nieuwe Grave, in een 

kamp behorend aan hen en aan voornoemde vrouwe Aleijdis en de haren, (5) 

samen met 1¼ vadem maasdijk ter plaatse gnd in die Hagwaden, naast de dijk 

van Walterus Wellens enerzijds en de dijk van Ghibo Vossen soen anderzijds. 

 

+. 

item unum iuger terre de 3 iugeribus terre sitis in parochia de Kessel in 

loco dicto in der Busscher Hoeve inter hereditatem Henrici Bouman ex uno 

et inter hereditatem domine Aleijdis filie quondam Leonii de Kessel ex 

alio scilicet illud iuger terre quod situm est iuxta hereditatem dicte 

domine Aleijdis item quinque hont terre sita ad locum dictum op die 

Cortbeemde inter hereditatem Egidii Matheus soen ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Hees ex alio item unum iuger situm in parochia de 

Kessel in loco dicto die Beemde inter hereditatem domini Theoderici 

Buekentop ex uno et inter hereditatem Johannis Dircs ex alio item 

dimidium iuger terre #de duobus iugeribus terre ad se spectantibus# situm 

in (dg: ?terri) #?dicta# parochia #de Maren# in loco dicto in Vorst 

Beemde (dg: inter hereditatem) supra locum dictum op den Nuwen Grave #in 

quodam (dg: cpo) campo spectante ad ipsos et ad dictam dominam Aleijdem 

et suos in hoc consocios# simul cum una mensura dicta vadem et cum quarta 

parte unius mensure dicte vadem aggeris Mose sitis in loco dicto in die 

(dg: Hacke) #Hag#waden iuxta (dg: aggge) aggerem (dg: Walteri Wellens in 

sitis in sitis) Walteri Wellens et inter aggerem Ghibonis Vossen soen 

prout ibidem siti sunt fratri Henrico (dg: testes) cessit in partem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 324v 05 di 09-11-1389. 

Johannes en Mechtelt, kvw Gerardus Berwout, kregen (1) 1 morgen land, in 

Kessel, ongeveer midden in de plaats gnd der Busser Hoeve, naast de sloot 
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gnd die Kesselse Grave enerzijds en vrouwe Aleijdis dvw Leonius van Kessel 

anderzijds, (2) de helft van 22 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd 

Heinmans Hoeve, beiderzijds tussen voornoemde vrouwe Aleijdis, te weten de 

helft die beneden ligt, (3) de helft van een stukje land, gnd die 

Peperkoek, gelegen aan het eind van voornoemde 22 hont land, te weten de 

helft richting Maren, (4) ½ morgen land, uit 2½ morgen land, die aan hen 

behoren, in Maren, ter plaatse gnd die Voorste Beemden, ter plaatse gnd op 

de Nieuwe Grave, in een kamp dat aan hen en aan voornoemde vrouwe Aleijdis 

en de haren behoort, (5) 1¼ vadem maasdijk, ter plaatse gnd Hagwad, naast 

de dijk van Walterus Wellens. 

 

+. 

item unum iuger terre situm in parochia de Kessel (dg: in loco dicto in 

#circa medium loci dicti) circa medium loci dicti# der Busscher Hoeve 

iuxta fossatum die Kesselssche Grave ex uno et inter hereditatem domine 

Aleijdis (dg: relicte) #filie# quondam Leonii de Kessel ex alio item (dg: 

XI) #medietas viginti duorum# hont terre sitorum in parochia de Kessel in 

loco dicto Heijnmans Hoeve inter hereditatem dicte domine Aleijdis ex 

utroque latere coadiacentium scilicet illa medietas que sita est inferius 

atque medietas particule terre dicte die (dg: in Per) Peperkoec site ad 

finem dictorum XXII hont terre scilicet (dg: illa medietas que fuerat Me) 

scilicet illa medietas que sita est versus Maren item dimidium iuger 

terre #de duobus et dimidio iugeribus terre ad se spectantibus# sitis 

(dg: d) in parochia de Maren in loco dicto die Vorste Beemde ad locum 

dictum op den Nuwen Grave in quodam campo spectante ad ipsos dividentes 

et ad dictam dominam Aleijdem et suos in hoc consocios simul cum una 

mensura dicta vadem et #cum# quarta parte unius mensure dicte vadem 

aggeris Mose sitis in loco dicto Hagwad iuxta aggerem (dg: Wel) Walteri 

Wellens prout ibidem site sunt Johanni et Mechtelt liberis quondam 

Gerardi Berwout cesserunt in partem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 324v 06 di 09-11-1389. 

Voornoemde Willelmus van Laervenne de jongere ev Hilla dvw Tielmannus zvw 

Arnoldus Tielkini kreeg (1) 1 morgen, in Kessel, ter plaatse gnd der Busser 

Hoeve, die de delers daar hebben liggen, strekkend op de steeg gnd die 

Vorste Ertse Stege, tussen vrouwe Aleijdis dvw Leonius van Kessel enerzijds 

en Johannes van der Heijden anderzijds, (2) 10½ vadem land, in Kessel, ter 

plaatse gnd op die Wiken, tussen erfgoed van de kerk van Kessel enerzijds 

en voornoemde vrouwe Aleijdis anderzijds, (3) 3 vadem land, in Kessel, ter 

plaatse gnd in dat Voerbroek, tussen Arnoldus van Hoemen enerzijds en kv 

een zekere Kolne Ghiben soen anderzijds, (4) een stukje land, in Kessel, 

ter plaatse gnd op die Renckinge, tussen Johannes van der Stegen enerzijds 

en Hilla gnd Enghelberen dochter anderzijds, (5) ½ morgen land, uit 2½ 

morgen land die aan hen behoren, in Maren, ter plaatse gnd die Vorstbeemde, 

ter plaatse gnd op de Nieuwe Grave, in een kamp, behorend aan voornoemde 

delers en voornoemde vrouwe Aleijdis en de haren, (6) 1 vadem maasdijk, in 

Maren, tussen de dijk van kv Johannes gnd die Yoede enerzijds en de dijk 

van Henricus Kerijs van Lijt anderzijds. 

 

+. 

item unum iuger terre situm in parochia de Kessel in loco dicto der (dg: 

B) Busscher Hoeve #...# scilicet (dg: inferius) iuger (dg: quod spectat 

ad dictos) dicti dividentes ibidem habent situm tendens supra stegam 

dictam die Vorste Ertssche Stege inter hereditatem domine Aleijdis filie 

quondam Leonii de Kessel ex uno [et inter] hereditatem Johannis van der 

Heijden ex alio item decem et dimidie mensure dicte vadem terre site in 

parochia de Kessel in loco dicto op die Wiken inter hereditatem ecclesie 

de Kessel ex uno et inter hereditatem domine Aleijdis predicte ex alio 

item tres mensure dicte vadem terre site in parochia de Kessel [in loco 

dicto] in dat Voerbroec (dg: ..) inter hereditatem Arnoldi de Hoemen ex 

uno et inter hereditatem liberorum !dicti Kolne Ghiben soen ex alio item 
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particula terre sita in parochia de Kessel in loco dicto op die Renckinge 

inter hereditatem Johannis van der Stegen ex uno et inter Hille dicte 

Enghelberen dochter ex alio item dimidium iuger !iuger terre de duobus et 

dimidio iugeribus terre ad se spectantibus sitis in parochia de Maren in 

loco dicto die Vorstbeemde ad locum dictum op den Nuwen Grave in quodam 

campo spectante ad dictos dividentes et ad dictam dominam Aleijdem et 

suos in hoc consocios simul cum una mensure dicta vadem aggeris Mose sita 

in jurisdictione de Maren inter (dg: h) aggerem liberorum Johannis dicti 

die (dg: Yode) Yoede et inter aggerem Henrici Kerijs de Lijt prout ibidem 

siti sunt dicto Willelmo cesserunt in partem. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 E 08 f. 325. 

 Tercia post Huberti: dinsdag 09-11-1389. 

 in die Theodori: dinsdag 09-11-1389. 

 Secunda post Huberti: maandag 08-11-1389. 

 anno octogesimo nono mensis novembris: ..-11-1389. 

 

BP 1178 f 325r 01 di 09-11-1389. 

Voornoemde Aleijdis dvw Johannes Berwout kreeg (1) de helft van 22 hont 

land, in Kessel, ter plaatse gnd Heinmans Hoeve, beiderzijds tussen vrouwe 

Aleijdis dvw Leonius van Kessel, te weten de helft boven richting de sloot, 

en richting Lith, (2) met de helft van een stuk land, gnd die Peperkoek, 

aldaar, aan het eind van voornoemde 22 hont, te weten de helft richting de 

plaats gnd de Ert, (3) 8 vadem land, in Kessel, ter plaatse gnd die 

Lancpalen, tussen Henricus Scilder enerzijds en erfgoed van de kerk van 

Kessel anderzijds, (4) ½ morgen land, uit 2½ morgen land die aan de delers 

behoren, in Maren, ter plaatse gnd die Vorstbeemd, ter plaatse gnd op de 

Nieuwe Grave, in een kamp, dat aan de delers en aan voornoemde vrouwe 

Aleijdis en de haren behoort, (5) 1¼ vadem maasdijk, ter plaatse gnd die 

Hagwide, boven aldaar, naast de dijk van Ghibo gnd Vossen soen. 

 

+. 

et mediante qua divisione medietas viginti duorum hont terre sitorum in 

parochia de Kessel in loco dicto Heijnmans Hoeve inter hereditatem domine 

Aleijdis filie quondam Leonii de Kessel ex utroque latere coadiacentium 

scilicet medietas que sita est #superius# versus fossatum et versus Lijt 

(dg: .) simul cum medietate pecie terre dicte die Peperkoec ibidem site 

ad finem dictorum XXII hont terre scilicet illa medietas que sita est 

versus locum dictum den Ert item octo mensure terre dicte vadem site in 

parochia de Kessel in loco dicto die (dg: Lang) Lancpaelen inter 

hereditatem Henrici Scilder ex uno et inter hereditatem ecclesie de 

Kessel ex alio item (dg: unum) dimidium iuger terre de duobus et dimidio 

iugeribus terre ad dictos dividentes spectantibus sitis in parochia de 

Maren in loco dicto die Vorstbeemd ad locum dictum op den Nuwen Grave in 

quodam campo spectante ad dictos dividentes et ad dictam dominam Aleijdem 

et suos in hoc consocios cum una mensura dicta vadem aggeris Mose et cum 

quarta parte unius mensure dicte vadem aggeris Mose sitis in loco dicto 

die Hagwide superius ibidem iuxta aggerem Ghibonis dicti Vossen soen 

prout ibidem sunt site dicte Aleijdi cesserunt in partem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 325r 02 di 09-11-1389. 

Aleijdis wv Adam van Ghestel behoudt haar lijfrente58. Ieder zal zijn dijken 

onderhouden. Broeder Henricus beloofde een b-erfcijns van 20 schelling geld 

aan de priesters in Den Bosch te betalen, die uit alle voornoemde 

erfgoederen gaat. Johannes zvw Johannes Berwout deed afstand tbv de andere 

delers. De verhuur aan Willelmus Balijart van voornoemde goederen blijft 

                         
58 Zie ← BP 1178 f 003v 01 ma 11-11-1387, belofte van waarschijnlijk deze 

lijfrente. 
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voortduren, volgens de brief die daarvan is gemaakt. 

 

Salva Aleijdi (dg: filie) relicte quondam Ade de Ghestel sua vitali 

pensione. 

Promiserunt insuper cum tutore #indivisi# ratam servare #et obligationem 

ex parte eorum deponere# et dampna equaliter portabunt promiserunt 

insuper cum tutore quilibet pro se quod ipsi dictos suos aggeres perpetue 

taliter observabunt quod aliis eorundem dampna exinde non eveniant. 

Promisit insuper dictus frater Henricus super omnia quod ipse 

hereditarium censum XX solidorum monete presbitris in Busco ex omnibus 

hereditatibus predictis solvendum taliter dabit quod ad exinde dampna non 

eveniant. 

Quo facto Johannes filius quondam Johannis Berwout super premissis ad 

opus dictorum dividentium renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod locacio facta 

Willelmo Balijart de premissis rata manebit juxta continentiam litterarum 

inde confectarum. Testes (dg: Jo) Gestel et Jorden datum tercia post 

Huberti. 

 

BP 1178 f 325r 03 di 09-11-1389. 

Een instrument maken van voornoemde belofte, gedaan door broeder Henricus 

mbt de b-erfcijns van 20 schelling. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid 

van schepenen, Gerardus van Vladeracken, zijn zoon Johannes en Godefridus 

van Zeelst. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super dicta promissione facta per fratrem Henricum 

de dicto censu XX solidorum presentibus scabinis Gerardo de Vladeracken 

Johanne eius filio Godefrido de Zeelst acta in camera in die Theodori. 

 

BP 1178 f 325r 04 ma 08-11-1389. 

Marcelius die Hoel zvw Willelmus die Hoel verkocht59 aan Henricus zvw 

Henricus Matheus, tbv hem en zijn vrouw Margareta, een lijfrente van 8 oude 

Franse schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (vr 24-

06-1390), gaande uit (1) een huis, tuin en 4 morgen aangelegen land, in 

Empel, ter plaatse gnd Heijnxtstem, tussen Henricus zv Henricus gnd Jonghe 

Heijn van Heijnxtstem enerzijds en kvw Ghibo Melijs soen anderzijds, (2) 4 

morgen 2 hont land, in Maren, ter plaatse gnd in den Ham, tussen wijlen 

Henricus Roempot enerzijds en Paulus zv Jacobus gnd Melijs soen anderzijds, 

deze 4 morgen 2 hont reeds belast met 2 oude schilden. Verkopers zullen 

geen andere verplichtingen op de onderpanden vestigen. De langstlevende 

krijgt geheel de rente. 

 

Marcelius die Hoel #(dg: filius quondam Willelmi die Hoel) {met haal 

verbonden naar aantekening onder dit contract}# legitime vendidit Henrico 

filio quondam Henrici Matheus (dg: so) ad opus sui et ad opus Margarete 

sue uxoris vitalem pensionem octo (dg: sc) aude scilde Francie seu 

valorem solvendam anno quolibet ad vitam ipsorum seu alterius eorundem et 

non ultra mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo termino 

nativitatis Johannis proxime futuro de et ex domo #et orto# et quatuor 

iugeribus terre #sibi adiacentibus# dicti venditoris sitis in parochia de 

Empel in loco dicto Heijnxtstem inter hereditatem Henrici filii Henrici 

dicti (dg: Jonghe) Jonghe Heijn de Heijnxtstem ex uno et inter hereditaem 

liberorum quondam Ghibonis Melijs soen ex alio atque ex quatuor iugeribus 

et duobus hont terre sitis in parochia de Maren in (dg: -ter) loco dicto 

in den Ham inter hereditatem quondam Henrici Roempot ex uno et inter 

                         
59 Zie → BP 1178 f 136v 14 do 27-01-1390, verkoop van een erfcijns van 2 

oude schilden uit deze onderpanden aan Henricus zvw Henricus Matheus; 

vermelding van de lijfrente. 
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hereditatem Pauli filii Jacobi dicti Melijs soen ex alio ut dicebat 

promittens super (dg: s) omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem aliam deponere exceptis exceptis duobus aude scilde ex 

dictis quatuor iugeribus et duobus hont terre sitis in dicto loco den Ham 

vocato (dg: sitis) prius solvendis et sufficientem facere et quod ipse 

nunquam aliquam obligationem faciet ad et supra dicta contrapignora 

nunquam faciet obligationem et promissionem per quas solucio dicte 

pensionis poterit impediri et (dg: cum) alter diutius vivens integraliter 

possidebit. Testes Spanct et Jorden datum secunda post Huberti. 

{met een haal die door dit contract gaat, verbonden met de doorgestreepte 

woorden in eerste regel van dit contract:} filius Willelmi quondam Hoel. 

 

BP 1178 f 325r 05 ma 08-11-1389. 

(dg: hiervan een instrument maken). 

 

(dg: et fiet instrumentum super eodem). 

 

BP 1178 f 325r 06 ma 08-11-1389. 

Hiervan een instrument maken op de manier van exceptie. Opgesteld in Den 

Bosch, in het woonhuis van Gerardus van Berze, in aanwezigheid van Jordanus 

van Hoculem, Ludovicus zv Goeswinus Lodewijchs soen van Kessel, Gerardus 

van Kessel zvw Arnoldus van Hees en Thomas Yden soen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum secundum modum exceptionis. Acta in (dg: domo) Busco 

in domo habitationis Gerardi de Berze presentibus Jordano de Hoculem 

Ludovico filio Goeswini Lodewijchs soen de Kessel Gerardo de Kessel filio 

quondam Arnoldi de Hees et Thoma (dg: -s) Yden soen testibus anno (dg: 

LXXX X nono) octogesimo nono mensis novembris hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 325r 07 ma 08-11-1389. 

Theodericus Rover Bollekens soen van Os verkocht aan Johannes van Ghemonden 

1 morgen land, gnd een geslagen mergen, in Oss, ter plaatse gnd de 

Rusheuvel, tussen wijlen hr Godefridus van Os ridder enerzijds en Walterus 

Doelvoet anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het 

andere eind aan de plaats gnd die Leemculen. 

 

Theodericus Rover Bollekens soen de Os unum iuger terre #dictum een 

geslagen mergen# situm in parochia de Os in loco dicto den Rushoevel 

inter hereditatem domini quondam Godefridi de Os militis ex uno et inter 

hereditatem Walteri Doelvoet ex alio tendens cum uno fine ad communem 

plateam et cum reliquo fine ad locum dictum die Leemculen ut dicebat 

vendidit Johanni de Ghemonden promittens et obligationem deponere tamquam 

de allodio. Testes Scilder et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 325r 08 ma 08-11-1389. 

Marcelius zv Johannes gnd Weijnskens soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Marcelius filius Johannis dicti Weijnskens soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 325r 09 di 09-11-1389. 

Walterus van den Laer zvw Petrus van den Laer verkocht aan de secretaris, 

tbv Maria ndvw hr Egidius van de Waag, een n-erfpacht60 van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst met 

Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390), gaande uit een hoeve61 van voornoemde 

wijlen Petrus van den Laer, nu aan verkoper behorend, in Enschot, reeds 

                         
60 Zie → BP 1179 p 556v 05 vr 02-05-1393, verkoop van deze erfpacht. 
61 Zie → BP 1178 f 369v 06 do 31-03-1390, uitgifte van de hoeve. 
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belast met de grondcijns, een b-erfpacht62 van 1 mud rogge aan Eustatius van 

Hedechusen en een b-erfpacht63 van 1 mud rogge, aan voornoemde Maria. 

 

Walterus van den Laer filius quondam Petri van den Laer hereditarie 

vendidit mihi ad opus Marie filie naturalis domini quondam Egidii de 

Statera hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et pro primo termino purificationis 

proxime et in Busco tradendam ex manso quodam (dg: dicti venditoris) 

dicti quondam Petri van den Laer nunc ad dictum venditorem spectante sito 

in parochia de Enscit et ex attinentiis dicti mansi universis #quocumque 

sitis# promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: 

hereditaria paccione) censu domini fundi et hereditaria paccione unius 

modii siliginis Eustatio de Hedechusen et hereditaria paccione unius 

modii siliginis dicte Marie exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Gestel et Jorden datum tercia post Huberti. 

 

BP 1178 f 325r 10 .. 19-12-1505. 

Voor de tweede keer geïngrosseerd. 

 

De consensu dominorum scabinorum ....... ....... pro Willelmo de Meijels 

....... ....... heredum domini Adriani de Borchgrave vigore procurationis 

secundario ingrossata est sub juramento dicti Willelmi in ....... ....... 

....... confirmation.. Adriani Mandorf? v... Jois Buijs. Actum XIX 

decembris XVIc quinto. 

 

BP 1178 f 325r 11 di 09-11-1389. 

Johannes zv Gerardus van Vladeracken en Petrus Deijnen, poorters van Den 

Bosch, verklaarden, op vordering van de rechter, dat Godefridus van Zeelst 

buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten is geweest van zijn moeder 

Beatrix, gedurende 6 weken 3 dagen en langer, nadat voornoemde Godefridus 

daarvoor toestemming had gevraagd om buiten het huis, de leefgemeenschap en 

kosten van voornoemde Beatrix te gaan. 

 

Nos Johannes de Ghestel et Jordanus notum facimus universis quod 

constituti coram nobis Johannes filius Gerardi de Vladeracken et Petrus 

Deijnen oppidani in Busco qui deposuerunt ad requisitionem judicis quod 

Godefridus de Zeelst fuit extra domum convictum et expensas Beatricis sue 

(dg: u) matris per spacium sex septimanarum et (dg: dierum) trium dierum 

#et am[pl]ius# postquam dictus (dg: ...) Godefridus petiit licenciam 

exeundi domum convictum et expensas eiusdem Beatricis (dg: et q). Datum 

supra. 

 

BP 1178 f 325r 12 di 09-11-1389. 

Johannes van Dordrecht en Emondus zvw Albertus van Erpe beloofden aan 

Gerardus van Wiel 40 Hollandse gulden en 39 Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Johannes de Dordrecht et Emondus filius quondam Alberti de Erpe 

promiserunt Gerardo de Wiel XL Hollant gulden et XXXIX Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Scilder et Gestel datum supra. 

 

BP 1178 f 325r 13 di 09-11-1389. 

Denkinus van der Merendonc zvw Johannes van der Merendonc en Nijcholaus gnd 

Coel Deijnter zvw Henricus gnd Rolap beloofden voornoemde twee schadeloos 

te houden. 

 

                         
62 Zie ← BP 1177 f 200v 01 di 11-07-1385, verkoop van deze pacht. 
63 Zie ← BP 1177 f 293v 15 do 12-04-1386, verkoop van deze pacht. 
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Solvit II plack. 

Denkinus van der Merendonc #filius quondam Johannis van der Merendonc# et 

Nijcholaus (dg: #de Bommel?# filius quondam Henrici) #dictus Coel 

Deijnter filius quondam Henrici# dicti Rolap promiserunt dictos duos 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 325r 14 di 09-11-1389. 

Emondus zvw Albertus van Erpe beloofde aan Johannes van Dordrecht 800 

Hollandse gulden na maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Emondus. 

 

Emondus filius quondam Alberti de Erpe promisit super habita et habenda 

Johanni de Dordrecht (dg: V) octingentos #Hollant# florenos dictos gulden 

ad monitionem persolvendos. Testes W et Jorden datum supra. Tradetur 

littera dicto Emondo. 

 

1178 mf9 E 09 f. 325v. 

 in profesto Martini: woensdag 10-11-1389. 

 in festo Martini: donderdag 11-11-1389. 

 

BP 1178 f 325v 01 wo 10-11-1389. 

Johannes zvw Nijcholaus van Arle droeg over aan zijn broer Bertoldus een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die zijn broer Ghisbertus zvw 

voornoemde Nijcholaus van Arle beloofd had aan zijn voornoemde broer 

Johannes, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen, die aan 

voornoemde Johannes gekomen waren na overlijden van zijn ouders, en welke 

goederen voornoemde Ghisbertus voor voornoemde pacht verkregen had van 

voornoemde Johannes. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai de Arle hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco (dg: solve) quam Ghisbertus eius 

frater filius dicti quondam Nijcholai de Arle promisit se daturum et 

soluturum dicto Johanni suo fratri hereditarie purificationis ex omnibus 

et singulis bonis dicto Johanni de morte quondam suorum parentum 

successione advolutis quocumque locorum consistentibus sive sitis et que 

bona predicta dictus Ghisbertus erga dictum Johannem pro predicta 

paccione ad pactum prius acquisiverat prout in litteris supportavit 

Bertoldo suo fratri cum litteris et jure promittens ratam [servare] et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Scilder et Jorden datum in 

profesto Martini. 

 

BP 1178 f 325v 02 wo 10-11-1389. 

Arnoldus zvw Arnoldus Last verklaarde ontvangen te hebben van Franco Croke 

en Godefridus van Straten zvw Johannes van Dommel 1/3 deel van 70 Hollandse 

gulden, die voornoemde Franco en Godefridus beloofd hadden aan 

eerstgenoemde Arnoldus en zijn broers Rodolphus en Albertus, wegens 

zoenakkoord mbt de dood van voornoemde Arnoldus Last. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Last palam recognovit se recepisse a 

Francone Croke et (dg: Nij) Godefrido de Straten filio quondam Johannis 

de Dommel unam terciam partem de septuaginta Hollant gulden quos dicti 

Franco et Godefridus promiserunt primodicto Arnoldo (dg: ..del) Rodolpho 

et Alberto suis fratribus prout in litteris scabinorum occacione 

reconciliacionis necis dicti quondam Arnoldi Last (dg: ...) promittens de 

dicta tercia parte indempnem. Gerardus et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1178 f 325v 03 wo 10-11-1389. 

Johannes die Groet zv Willelmus van Loen vroeg aan zijn vader om 

toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan 

van zijn vader. 
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Johannes die Groet filius Willelmi de Loen instanter petiit a dicto 

Willelmo licenciam essendi et exeundi extra domum convictum et expensas 

dicti Willelmi sui patris sub debito modo emancipayionis ad jus oppidi et 

dictus Willelmus in hoc annuens #petitioni et supplicationi dicti 

Johannis sui filii# dedit contulit et concessit eidem Johanni suo filio 

licenciam. Testes Willelmus et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 325v 04 do 11-11-1389. 

Jkvr Luijtgardis wv Johannes van Haren machtigde haar zoon Willelmus haar 

cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

O\. 

Domicella Luijtgardis relicta quondam Johannis de Haren dedit Willelmo 

suo filio potestatem monendi #etc# suos census redditus et pacciones et 

credita etc usque ad revocacionem. Testes Spanct et Jordanus datum in 

festo Martini. 

 

BP 1178 f 325v 05 do 11-11-1389. 

Willelmus zvw Willelmus van Audenhoven, Johannes Everaets en Nijcholaus zvw 

Hermannus van Spoerdonc beloofden aan Alardus Wuest en Johannes gnd 

Bruijstens van Oerscot 262 Hollandse gulden of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Willelmi de Audenhoven Johannes Everaets et 

Nijcholaus filius quondam Hermanni de Spoerdonc promiserunt Alardo Wuest 

et Johanni dicto Bruijstens de Oerscot (dg: CCL) ducentos et sexaginta 

duos Hollant gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 325v 06 do 11-11-1389. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 325v 07 do 11-11-1389. 

Arnoldus van der Brake, Johannes Bruijstens van Oerscot en Jordanus van der 

Brake beloofden aan Johannes gnd die Custer, tbv hr Willelmus gnd die 

Custer van Oesterwijc priester, 93 Hollandse gulden of de waarde, 1/3 deel 

te betalen met Pasen (zo 03-04-1390), 1/3 deel met Sint-Jan aanstaande (vr 

24-06-1390) en 1/3 deel met Sint-Andreas over een jaar (wo 30-11-1390). 

 

Arnoldus van der Brake et Johannes Bruijstens de Oerscot et Jordanus van 

der Brake promiserunt Johanni dicto die Custer ad opus domini Willelmi 

dicti die Custer de Oesterwijc presbitri nonaginta tres Hollant gulden 

seu valorem pro una tercia parte in festo pasce pro secunda tercia parte 

in festo nativitatis Johannis proxime futuro et pro ultima tercia parte a 

festo Andree proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Scilder et 

Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 325v 08 do 11-11-1389. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 325v 09 do 11-11-1389. 

Henricus van der Voert van Hezewijc en zijn broer Ghiselbertus verkochten 

aan Yda ndvw Marcelius gnd van den Bruele een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk 
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land, in Heeswijk, tussen Walterus die Wever enerzijds en huis en tuin van 

voornoemde verkopers anderzijds, reeds belast met 16½ penning cijns. 

 

Solvit XVII solidos. 

Henricus van der Voert #de Hezewijc# et Ghiselbertus eius frater #(dg: 

liberi quondam)# hereditarie vendiderunt Yde filie naturali quondam 

Marcelii dicti (dg: Brue) van den Bruele hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

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

hereditatem Walteri die Wever ex uno et inter (dg: hereditatem) domum et 

ortum dictorum venditorum ex alio ut dicebant promittentes super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis sedecim et dimidio 

denariis census exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 325v 10 do 11-11-1389. 

(dg: Eelke). 

 

BP 1178 f 325v 11 do 11-11-1389. 

Eelkinus, Theodericus en Katherina, kvw Johannes gnd Didden soen van 

Heilvoirt, en Gerardus Rutghers soen ev Metta dvw voornoemde Johannes 

Didden soen droegen over aan Ywanus Stierken een b-erfcijns van 20 

schelling, die wijlen voornoemde Johannes Didden soen en zijn kinderen met 

Sint-Remigius beurden, gaande uit (1) een stuk beemd, in Vught Sint-Petrus, 

ter plaatse gnd het Gemein Broek, ter plaatse gnd Tillart, tussen Ywanus 

Stierken enerzijds en kv Metta Moerkens en Albertus gnd Knoden soen 

anderzijds, (2) een stuk beemd, ter plaatse gnd die Gemein Beemden, ter 

plaatse gnd in Dalledonk, ter plaatse gnd in Steenkens Kijnderen Beemd. 

 

Eelkinus et Theodericus (dg: Mechtildis) et Katherina liberi quondam 

Johannis dicti Didden soen de Heilvoirt cum suis tutoribus #et Gerardus 

Rutghers soen maritus et tutor legitimus Mette sue [uxoris] filie dicti 

quondam Johannis Didden soen# hereditarium censum XX solidorum quem 

dictus quondam Johannes Didden #soen# et eius liberi solvendum habuerunt 

hereditarie Remigii ex (dg: duabus peciis) #una pecia# prati sita in 

parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto tGemeijn Broec in loco dicto 

Tillart inter hereditatem Ywani Stierken !et (verbeterd uit: ex) inter 

hereditatem #liberorum# Mette Moerkens et Alberti dicti Knoden soen ex 

alio atque ex pecia (dg: terre) prati sita in !loco dicto loco die 

Ghemeijn (dg: Beemde vo) Beemde vocato in loco dicto #in# Dalledonc in 

loco dicto in Steenkens Kijnderen Beemt ut dicebant supportaverunt Ywano 

Stierken promittentes cum tutore ratam servare (dg: ratam servare 

#warandiam#) et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 325v 12 do 11-11-1389. 

Johannes van den Borne zvw Alardus van den Borne: 2/3 deel in een huis en 

tuin, onder de vrijdom etc, ter plaatse gnd op die Sporct, tussen kvw 

Mathijas Fijen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes van den Borne filius quondam Alardi van den Borne duas tercias 

partes ad se spectantes in domo et orto sitis infra libertatem etc in 

loco dicto op die Sporct inter hereditatem liberorum quondam Mathije 

Fijen soen ex uno et inter communem plateam ex alio. 

 

BP 1178 f 325v 13 do 11-11-1389. 

Ghibo gnd Zerijs van Os en Truda dvw Willelmus die Ridder van Os verkochten 

aan Robbertus die Kersmaker zvw Johannes gnd Nouden soen van Os 1 morgen 

land, in Geffen, ter plaatse gnd in Geffenre Vrede, tussen Johannes zvw 

Johannes Lippen soen enerzijds en Willelmus Loijer anderzijds. 
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Ghibo dictus Zerijs de Os et Truda filia quondam Willelmi die Ridder de 

Os cum tutore unum iuger terre situm in parochia de Gheffen in loco dicto 

in Gheffenre Vrede inter hereditatem Johannis (dg: dicti) filii quondam 

Johannis Lippen soen ex uno et inter hereditatem Willelmi Loijer ex alio 

in ea quantitate etc vendiderunt Robberto die Kersmaker filio quondam 

Johannis dicti Nouden soen de Os promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 325v 14 do 11-11-1389. 

Voornoemde Robbertus beloofde aan voornoemde Ghibo en Truda 9 Gelderse 

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

 

Dictus Robbertus promisit (dg: dicte Trude) dictis Ghiboni et Trude novem 

Ghelre gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 325v 15 do 11-11-1389. 

Johannes gnd van den Hoevel zv Andreas verkocht aan Johannes gnd Boegart 

van Os smid een huis en hofstad in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Ghibo van Zoemeren enerzijds en erfgoed 

van Theodericus van Hoculem anderzijds, vóór aan de straat 14¼ voet breed, 

en achter nabij de sloot van de plaats gnd Muntelken 11½ voet, lijnrecht 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan voornoemde sloot, aan 

hem in cijns uitgegeven64 door voornoemde Ghibo van Zoemeren, belast met de 

cijns in de brief vermeld. 

 

Johannes dictus van den Hoevel filius Andree domum et domistadium sitas 

in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Ghibonis de 

Zoemeren ex uno et inter hereditatem Theoderici de Hoculem ex alio et que 

domus et domistadium continent ante iuxta plateam quatuordecim pedatas et 

quartam partem unius pedate et retro iuxta fossatum loci dicti Muntelken 

undecim et dimidiam pedatas et que domus et domistadium tendunt 

linialiter a communi platea retrorsum usque ad dictum fossatum datas sibi 

ad censum a dicto Ghibone de Zoemeren prout in litteris vendidit (dg: 

Johanni) Johanni dicto Boegart de Os fabro 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 325v 16 do 11-11-1389. 

Albertus zv Albertus van Lijescit verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus filius Alberti de Lijescit prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 325v 17 do 11-11-1389. 

Voornoemde Johannes Boegart beloofde aan voornoemde Johannes van den Hoevel 

zv Andreas 50 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-

12-1389) te betalen. 

 

Dictus Johannes Boegart promisit dicto Johanni van den Hoevel filio 

Andree (dg: XXIII G) quinquaginta Ghelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 E 10 f. 326. 

 in festo Martini: donderdag 11-11-1389. 

 in crastino Martini: vrijdag 12-11-1389. 

 

                         
64 Zie ← BP 1175 f 108v 11 ±ma 11-05-1388, uitgifte van dit huis en deze 

hofstad. 
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BP 1178 f 326r 01 do 11-11-1389. 

Johannes Berijs zvw Johannes gnd Rademaker van Helvoert beloofde aan 

Henricus Berwout zvw Henricus Berwout 6 Gelderse gulden of de waarde en 3 

mud rogge, Bossche maat, na maning te betalen en te leveren. 

 

Johannes Berijs filius quondam Johannis dicti Rademaker de Helvoert 

promisit Henrico Berwout filio quondam Henrici Berwout sex Ghelre gulden 

seu valorem et (dg: tred) tres modios siliginis mensure de Busco ad 

monitionem persolvendos. Testes Scilder et Jorden datum in festo Martini. 

 

BP 1178 f 326r 02 do 11-11-1389. 

Gerardus gnd Rutghers soen ev Mechtildis dvw Johannes Didden soen van 

Helvoert verkocht aan Elijas gnd Eelken zvw voornoemde Johannes Didden soen 

¼ deel, dat aan hem en zijn vrouw Mechtildis gekomen was na overlijden van 

de ouders van voornoemde Mechtildis, in alle erfgoederen van wijlen 

voornoemde Johannes Didden soen, gelegen onder Helvoirt. 

 

Solvit. 

Gerardus dictus Ru#t#ghers soen maritus et tutor legitimus Mechtildis sue 

uxoris filie quondam Johannis Didden soen de Helvoert unam quartam partem 

sibi et dicte Mechtildi sue uxori de morte quondam parentum dicte 

Mechtildis successione advolutam in omnibus hereditatibus dicti quondam 

Johannis Didden soen quocumque locorum infra parochiam de Heilvort sitis 

ut dicebat (dg: s) vendidit (dg: V..ijc) Elije dicte Eelken filio dicti 

quondam Johannis Didden soen promittens warandiam et obligationem ex 

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

 

BP 1178 f 326r 03 do 11-11-1389. 

Henricus Voet wonend in Hees beloofde aan Johannes van den Eijnde zvw 

Rodolphus Eelkens suager 15½ Gelderse gulden of de waarde, een helft te 

betalen medio april aanstaande en de andere helft met Sint-Jan aanstaande 

(vr 24-06-1390). 

 

Henricus Voet commorans in Heze promisit Johanni van den Eijnde filio 

quondam Rodolphi Eelkens suager XV et dimidium #Ghelre# gulden seu 

valorem mediatim (dg: Ger) in medio mensis (dg: aprilis) aprilis proxime 

futuro et mediatim in festo nativitatis Johannis proxime futuro 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 326r 04 do 11-11-1389. 

Jacobus die Laet van Berlikem beloofde aan Arnoldus Hoernken 3 Gelderse 

gulden, 20 plakken en 2 mud rogge, Bossche maat, met Besnijdenis aanstaande 

(za 01-01-1390) in Den Bosch, in het huis van Postel te leveren. 

 

Jacobus die Laet de Berlikem promisit Arnoldo Hoernken III Ghelre gulden 

et XX placken atque duos modios siliginis mensure de Busco ad 

circoncisionem proxime futuram persolvendos (dg: per) et in Busco in domo 

de Postula tradendos tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 326r 05 do 11-11-1389. 

Johannes Boegart smid ev Elizabeth dv Henricus van Zelant zvw Johannes van 

Zelant droeg over aan voornoemde Henricus van Zelant de helft van een 

b-erfcijns van 10 pond geld, met Allerheiligen in Den Bosch te betalen, 

gaande uit ¾ deel van een hoeve gnd die Schootse Hoeve, in Schijndel, welke 

helft van de cijns voornoemde Henricus van Zelant geschonken had aan 

voornoemde Johannes Boegart en Elizabeth. 

 

Johannes Boegart faber maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie (dg: q) Henrici de Zelant filii quondam Johannis de Zelant 

medietatem hereditarii census decem librarum monete solvendi hereditarie 

omnium sanctorum et in Busco tradendi ex tribus quartis partibus (dg: 
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parti) cuiusdam mansi cum suis attinentiis dicti communiter die Scoetsche 

Hoeve siti in parochia de Scijnle quam medietatem dicti census dictus 

Henricus (dg: Z) de Zelant (dg: dederat) supportaverat dicto Johanni 

Boegart cum dicta Elizabeth nomine dotis ad jus opidi prout in litteris 

supportavit dicto Henrico de Zelant cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 326r 06 do 11-11-1389. 

Voornoemde Henricus van Zelant beloofde aan voornoemde Johannes Boegart 50 

Gelderse gulden65 of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389) te 

betalen. 

 

Dictus Henricus de Zelant promisit dicto Johanni (dg: Boeg) Boegart L 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 326r 07 do 11-11-1389. 

Cristina wv Johannes gnd Uleman en Henricus van Best ev Sophija, dv 

voornoemde Cristina en wijlen Johannes, verkochten aan Conrardus Pijecke 

een stuk erfgoed, in Den Bosch, aan de Peperstraat, achter erfgoed van 

wijlen Johannes van Yper, tussen erfgoed van voornoemde Conrardus Pijeke 

enerzijds en een stenen muur van voornoemde Cristina en Henricus van Best 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van voornoemde wijlen 

Johannes van Yper en met het andere eind aan erfgoed van Theodericus 

Manghelart. Verkopers en koper zullen voornoemde muur verhogen tot de 

hoogte van gebouwen op voornoemde muur rustend; de muur zal overal 1 steen 

breed zijn; het deel van de muur dat verhoogd zal worden ligt op het einde 

daarvan, aan de kant van voornoemd stukje erfgoed. 

Verkopers en koper zullen de muur verlengen tot aan het erfgoed van 

voornoemde wijlen Johannes van Yper en vanaf het andere eind van de muur 

tot aan het erfgoed van voornoemde Theodericus Mangelarts, te weten op 

plaatsen waar die muur nog niet staat; deze muur wordt even hoog als het te 

verhogen deel. 

 

Cristina relicta Johannis dicti Uleman cum tutore et Henricus de Best 

maritus et tutor legitimus Sophije sue uxoris filie dictorum Cristine et 

quondam Johannis quandam peciam hereditatis sitam in Busco ad vicum 

dictum Peperstraet retro (dg: ret) hereditatem quondam Johannis de Yper 

inter hereditatem Conrardi Pijeke ex uno et inter (dg: hereditatem) 

quendam murum lapideum dictorum Cristine et Henrici de Best ex uno 

tendentem cum uno fine ad dictam hereditatem dicti quondam Johannis de 

Yper (dg: ex) et cum fine ad hereditatem Theoderici Manghelart prout 

ibidem sita est vendiderunt dicto Conrardo Pijecke promittentes cum 

tutore warandiam et obligationem deponere tali condicione quod dicti 

venditores et dictus emptor altabunt et erigent dictum (dg: murum) murum 

(dg: ad ta) ad tantam altitudinem quantam ?pescint edificia supra dictum 

murum consistentia sed huiusmodi altatio dicti muri continebit ubique 

latitudinem unius lapidi cocti et huiusmodi altatio situabitur in 

extremitate dicti muri versus dictam particulam dicte hereditatis prout 

hoc commodius fieri poterit item quod dicti venditores et emptor 

fundabunt et edificari procurabunt (dg: unum) dictum murum ubique usque 

(dg: here) dictam hereditatem dicti quondam Johannis de Yper et et ab 

alio fine dicti muri (dg: usque) ulterius usque ad dictam hereditatem 

dicti Theoderici Mangelarts scilicet in locis ibidem in quibus huiusmodi 

murus non est ad presens fundatus nec constructus et huiusmodi murus ad 

hoc fundandus edificabitur ad tantam altitudinem ad quantam supradictus 

murus (dg: mi) altabitur ut premittitur et istud fiet (dg: me) per totum 

mediatim in expensis dictorum venditorum et mediatim in expensis dicti 

                         
65 Zie → VB 1799 f 163r 03 ma 10-01-1401, Jan Bogart die smijt was gericht … aen allen goide 
Henrics van Zelant overmids vervolchder schout. 
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emptoris et huiusmodi murus ut sic altandus et fundandus et edificandus 

erit et permanebit perpetue communis et indivisi dictis venditoribus et 

emptori ad edificandum in et supra eundem murum et sua edificia firmandi 

et inponendi per anchoras et alias ad eorum profectum ut recognoverunt et 

promiserunt. Testes Goess et Gestel (dg: p) datum supra. 

 

BP 1178 f 326r 08 do 11-11-1389. 

Johannes Becker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Becker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 326r 09 vr 12-11-1389. 

Willelmus Coptiten maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door hr Theodericus Rover ridder met zijn goederen. 

 

(dg: Ghib) Willelmus Coptiten omnes vendiciones et alienaciones factas 

per dominum Theodericum Rover militem cum suis bonis quibuscumque 

calumpniavit. Testes Goess et Jorden datum in crastino (dg: Lamberti) 

Martini. 

 

BP 1178 f 326r 10 vr 12-11-1389. 

Voornoemde Willelmus Coptiten maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 7 pond 10 schelling oude pecunia, die jkvr Delija dvw Thomas 

van Uden beurde, gaande uit goederen van wijlen Godefridus van Os ridder, 

in Uden, welke goederen nu behoren aan Metta van Berze, en welke cijns nu 

aan hem behoort. 

 

Dictus Willelmus Coptiten hereditarium censum septem librarum et decem 

solidorum antique pecunie quem domicella Delija filia quondam Thome de 

Uden solvendum habuit hereditarie ex bonis quondam Godefridi de Os 

militis sitis in parochia de Uden et que bona nunc spectant ad Mettam de 

Berze et quem nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 326r 11 vr 12-11-1389. 

Voornoemde Willelmus Coptiten maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, aan Adam van Mierd, tbv voornoemde Willelmus, 

verkocht door hr Rijcoldus Koc ridder. 

 

Dictus Willelmus hereditariam paccionem unius modii siliginis venditam 

Ade de Mierd ad opus dicti Willelmi a domino (dg: L) Rijcoldo Koc milite 

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

 

BP 1178 f 326r 12 vr 12-11-1389. 

Petrus zvw Johannes gnd Braecman droeg over aan zijn zoon Hessello 30 oude 

schilden, aan hem beloofd door Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder. 

 

Petrus filius quondam Johannis dicti Braecman triginta aureos denarios 

antiquos communiter scilde vocatos promissos sibi a Johanne filio quondam 

domini Gheerlaci Rover militis prout in litteris (dg: mo) supportavit 

Hesselloni suo filio cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 326r 13 vr 12-11-1389. 

Engbertus zv Arnoldus Cleijnnael verkocht aan zijn voornoemde vader 

Arnoldus Cleijnnael, diens zoon Hermannus en Arnoldus Hoernken, tbv hen en 

Gertrudis dv Leonius Raets, de helft in een stuk erfgoed, gnd moer, in 

Moergestel, ter plaatse gnd op Zelant, tussen Henricus van der Heijden, 

richting Oisterwijk, enerzijds en Willelmus en Hermannus, kv voornoemde 

Arnoldus Cleijnnael, anderzijds. 
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Engbertus filius Arnoldi Cleijnnael (dg: peciam) #medietatem ad se 

spectantem in# pecia hereditatis dicte moers (dg: ad se spectante in 

here) site in parochia de Ghestel prope Oesterwijc in loco dicto op 

Zelant inter hereditatem (dg: dictam) Henrici van der Heijden #in latere# 

versus Oesterwijc ex uno et inter hereditatem Willelmi et Hermanni 

liberorum dicti Arnoldi Cleijnnael ex alio ut dicebat vendidit #dicto# 

Arnoldo Cleijnnael #suo patri# (dg: Henrico Arnoldo He) Hermanno eius 

filio Arnoldo Hoernken ad opus eorum et ad opus Gertrudis filie Leonii 

(dg: de Audder...) #Raets# promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Scilder et Jorden datum supra. 

 

1178 mf9 E 11 f. 326v. 

 in crastino Martini: vrijdag 12-11-1389. 

 Sabbato post Martini: zaterdag 13-11-1389. 

 in festo Thome: dinsdag 21-12-1389. 

 

BP 1178 f 326v 01 vr 12-11-1389. 

Walterus zvw Stephanus van der Amervoert verkocht aan Hubertus gnd Wijten 

een huis, tuin en erfgoederen in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen 

Metta gnd Bruijstens enerzijds en de gemeint anderzijds, aan de voorzijde 

strekkend aan de gemeint en aan de achterzijde aan hr Willelmus Custer 

priester, aan voornoemde Walterus uitgegeven door Nijcholaus van Baerle, 

belast met de b-erfpacht en voorwaarden in de brief vermeld. 

 

Walterus filius quondam Stephani van der Amervoert domum et ortum ac 

hereditates sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel inter 

hereditatem Mette dicte Bruijstens ex uno et inter communitatem ex alio 

tendentes ante ad communitatem et retro ad hereditatem domini Willelmi 

Custer presbitri datos ad census dicto Waltero a Nijcholao de Baerle 

prout in litteris (dg: supportavit) vendidit Huberto dicto (dg: Wijtten 

supportavit Wijten) Wijten supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis paccione et 

condicionibus in dictis litteris contentis. Testes Scilder et Jorden 

datum in crastino Martini. 

 

BP 1178 f 326v 02 vr 12-11-1389. 

Goeswinus Steenwech maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door hr Theodericus Rover ridder met zijn goederen. 

 

Goeswinus Steenwech omnes vendiciones et alienaciones factas per dominum 

Theodericum Rover militem cum suis bonis calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 326v 03 vr 12-11-1389. 

Henricus Steijmpel verkocht aan Arnoldus nzvw Leonius van Scijnle een 

b-erfpacht van 15 lopen rogge aan hem behorend in 2 mud rogge met Kerstmis 

te leveren, gaande uit de goederen van Weijndelmoedis weduwe van Scijnle, 

gelegen in Schijndel, welke 2 mud erfpacht Theodericus van Velpe smid 

gekocht had van voornoemde Weijndelmoedis en haar schoonzoon Neno. Er was 

achterstallige pacht. 

 

Henricus Steijmpel hereditariam paccionem quindecim (dg: lop) lopinorum 

siliginis ad se spectantem ad huc# de duobus modiis siliginis annuatim in 

natali Domini in perpetuum solvendis de bonis Weijndelmoedis vidue de 

Scijnle (dg: sitis) in Scinle jacentibus quos duos modios siliginis 

paccionis Theodericus de Velpe faber erga dictam Weijndelmoedem (dg: et) 

cum Nenone genero suo emendo acquisiverat prout in litteris vendidit 

Arnoldo filio naturali quondam Leonii de (dg: Usi) Scijnle (dg: prout in) 

#cum# litteris et jure (dg: promittens) et cum arrestadiis promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti 
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quondam Theoderici deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 326v 04 vr 12-11-1389. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Enghelbertus Hermannus etc” 

en Arnoldus Hoernken beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan 

Engbertus zv Arnoldus Cleijnnael. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Enghelbertus Hermannus etc et 

Arnoldus Hoernken promisit tradere (dg: -n Herman) Engberto filio Arnoldi 

Cleijnnael ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 326v 05 vr 12-11-1389. 

Petrus die Haen zvw Johannes die Haen verkocht aan Steffenija dvw 

Godefridus van Hedechusen een n-erfpacht van 2 md rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een akker gnd die 

Kerkakker, in Strijp, tussen Katherina Roefs en haar kinderen enerzijds en 

Johannes van den Venne en Aleijdis gnd Cuijlmans anderzijds, (2) een huis 

en tuin, in Strijp, tussen voornoemde Katherina Roefs en haar kinderen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een akker gnd die Rijst, in 

Strijp, beiderzijds tussen een gemene weg, (4) een beemd in Blaarthem Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd op het Goer, tussen Everardus van Ghestel 

enerzijds en Johannes zv Hermannus Eelkens soen anderzijds, (5) een beemd 

gnd dat Smal Beemdeke, in Strijp, tussen erfgoed van de investiet van 

Strijp enerzijds en kvw Henricus Belen soen anderzijds, reeds belast met 

grondcijnzen en een b-erfpacht van 8 mud rogge, maat van Eindhoven. 

 

Petrus die Haen filius quondam Johannis die Haen hereditarie vendidit 

Steffenije filie quondam Godefridi de Hedechusen hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex agro dicto die Kercacker sita in 

parochia de Stripe inter hereditatem Katherine Roefs #et eius liberorum# 

ex uno et inter hereditatem Johannis van den Venne et Aleijdis dicte 

Cuijlmans ex alio item ex domo et orto dicti venditoris sitis in dicta 

parochia inter hereditatem dicte Katherine Roefs et eius liberorum ex uno 

et inter communem plateam ex alio item (dg: hereditatem dictam) agrum 

(dg: dictum s) dictum die Rijst situm in dicta parochia inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex utroque latere item ex prato sito in 

parochia de de Blaerthem sancti Lamberti in loco dicto op tGoer inter 

hereditatem Everardi de Ghestel ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii Hermanni Eelkens soen ex alio item ex prato dicto dat Smael 

Beemdeken sito in parochia de Strijpe inter hereditatem investiti de 

Strijpe ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici Belen soen 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus domini fundi et hereditaria paccione octo modiorum 

siliginis mensure de Eijndoven exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Goess et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 326v 06 za 13-11-1389. 

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

voornoemde Godefridus van Erpe en Johannes van Dommellen ev Katherina dvw 

voornoemde Godefridis gaven uit aan Henricus van Zulikem de voorste helft 

van een kamp, gnd die Ver Vijstekamp, van wijlen hr Godefridus van Os 

ridder, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen het middelste kamp, gnd 

de Middelste Kamp, van wijlen voornoemde hr Godefridus enerzijds en 

voornoemde Henricus van Zulikem anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijns en thans voor een n-erfcijns van 14 pond 10 schelling geld, een 

helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. De eigenaars 

van voornoemd Middelste Kamp en van een kamp gnd die Achterste Kamp van 

wijlen voornoemde hr Godefridus van Os hebben recht van weg over voornoemde 

helft. 
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Leonius et Theoderica (dg: liberi) eius soror liberi quondam Godefridi de 

Erpe cum tutore Johannes filius dicti quondam Godefridi de Erpe et 

Johannes de Dommellen maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine 

sue uxoris filie dicti quondam Godefridi medietatem #anteriorem# cuiusdam 

campi communiter die #Ver# Vijstecamp quondam domini Godefridi de Os 

militis siti in parochia de Scijnle in loco dicto Eilde inter #medium# 

campum dictum den Middelste Camp #dicti quondam domini Godefridi# ex uno 

et hereditatem Henrici de Zulikem ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditarium censum dicto Henrico de Zulikem ab eodem pro censu domini 

fundi de dicta medietate solvendo dando etc et pro hereditario censu 

quatuordecim librarum et X solidorum monete dando dictis Leonio 

Theoderice Johanni et Johanni ab altero mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex predicta medietate promittentes cum !cum tutore warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere (dg: exceptis viis per dictam 

medietatem de jure transeuntibus ...) alter repromisit (dg: salvis 

diverse persone suo jure jure transeundi h.... per dictam p medietatem 

suo jure et suis viis transeundi per eandem) 

+ tali condicione annexa quod possessores pro tempore dicti (dg: ca) 

medii campi die Middelste Camp vocati et cuiusdam campi dicti die 

Efterste Camp dicti quondam domini Godefridi de Os libere poterint 

perpetue ire redire ambulare et perire cum suis (dg: bestiis et) bestiis 

et curribus per dictam medietatem quotiens eis videbitur expediri ad 

minus dampnum. Testes Gerardus et Goess datum sabbato post Martini. 

 

BP 1178 f 326v 07 za 13-11-1389. 

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

Johannes zvw voornoemde Godefridus van Erpe en Johannes van Dommellen ev 

Katherina dvw voornoemde Godefridus gaven66 uit aan Henricus van Zulikem de 

helft67 van een kamp gnd dat Moerschot, in Gestel, tussen de heer van Duffel 

enerzijds en hr Goessuinus van Aa ridder anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijns en thans voor een n-erfcijns68,69 van 14 pond 10 schelling 

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

Henricus mag altijd de turf op deze helft uitgraven en afvoeren. 

 

Dicti Leonius Theoderica cum tutore Johannes et Johannes medietatem ad se 

spectantem cuiusdam campi dicti dat Moerscot siti in parochia de Gestel 

inter hereditatem domini de Duffel ex uno et hereditatem domini Goessuini 

de Aa militis ex alio (dg: quam medietatem dicti ad se de morte quondam 

domini Godefridi de Os militis successione hereditarie advolutam esse 

dicebant h) dederunt ad hereditarium censum Henrico de Zulikem ab eodem 

pro censu domini fundi ex dicta medietate solvendo dando etc et pro 

hereditario censu XIIII librarum et X solidorum monete dando dictis 

Leonio Theoderice Johanni et Johanni a dicto Henrico hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex dicta medietate promittentes cum tutore 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit tali condicione quod dictus Henricus semper poterit cespites 

effodere supra dictam medietatem et eos deducere et amovere sine 

contradictione dictorum Leonii Theoderice (dg: Godefridi) #Johannis# et 

Johannis de Dommellen. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 326v 08 za 13-11-1389. 

Voornoemde Henricus van Zulikem beloofde aan Johannes zv Godefridus van 

Erpe 150 Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) 

                         
66 Zie → BP 1180 p 004v 07 vr 29-08-1393 (1), aanvullende bepaling mbt de 

belofte van garantie door de uitgevers. 
67 Zie → BP 1180 p 512v 11 do 04-11-1395, belofte cijns van 9 pond uit deze 

helft. 
68 Zie → BP 1180 p 005r 06 vr 29-08-1393, overdracht van ¼ deel in de cijns. 
69 Zie → BP 1180 p 512v 01 vr 29-10-1395, overdracht van ¾ deel van de 

cijns. 
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te betalen. 

 

Dictus Henricus de Zulikem promisit Johanni filio Godefridi de Erpe IJc 

Hollant gulden vel valorem ad pasca proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 326v 09 di 21-12-1389. 

Alardus van Cluechoven van den Dungen en zijn broer Andreas Jans soen 

verkochten aan Franco gnd Croke vleeshouwer een kamp, onder de vrijdom van 

Den Bosch, ter plaatse gnd Ondiepe, tussen het water gnd die Aa enerzijds 

en erfgoed gnd die Oude Kampe anderzijds, met een eind strekkend aan 

Nijcholaus van Berze, belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, die voornoemde Alardus eertijds verkocht had aan voornoemde Franco 

koper, welke pacht nu behoort aan erfg vw Nijcholaus Wise, en met een weg 

die Arnoldus Koijt in voornoemd kamp heeft. 

 

Alardus de Cluechoven #van den Dungen# et Andreas Jans soen eius frater 

(dg: liberi quondam J) quendam campum situm infra libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum Ondiepe inter aquam dictam die Aa ex uno et inter 

hereditatem die Aude Campe ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Nijcholai de Berze hereditarie vendiderunt Franconi dicto Croke carnifici 

promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepta hereditaria paccione unius modii siliginis #mensure de Busco# 

quam dictus Alardus (dg: p) dudum dicto Franconi emptori vendiderat ex 

dicto campo solvenda que paccio nunc ad heredes quondam Nijcholai Wise 

spectare dicitur. Testes (dg: Gerardus et Goess datum in festo Thome) 

excepta via quam Arnoldus Koijt in dicto campo de jure habet !solvenda. 

Testes Gerardus et Goess datum in festo Thome. 

 

BP 1178 f 326v 10 di 21-12-1389. 

Rodolphus Wise verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus Wise prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 326v 11 di 21-12-1389. 

Voornoemde Franco koper beloofde aan voornoemde Alardus voornoemde pacht 

van 1 mud rogge te leveren, uit voornoemd kamp, zó dat voornoemde Alardus 

en zijn andere goederen daarvan geen schade ondervinden. 

 

Dictus Franco emptor promisit super omnia dicto Alardo quod ipse dictam 

paccionem unius modii siliginis perpetue taliter solvet (dg: sic quod d) 

ex dicto campo sic quod dicto Alardo et supra alia (dg: -s) bona dicti 

Alardi dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 326v 12 di 21-12-1389. 

Voornoemde Alardus van Cluechoven van den Dungen droeg over aan zijn broer 

Andreas gnd Jans soen een kamp, van wijlen Godefridus Bijtter, in Berlicum, 

ter plaatse gnd op Bruggelaar, tussen Henricus die Heirde enerzijds en erfg 

vw Rodolphus Zorgen anderzijds, met de wegen die erbij horen, belast met 

een cijns aan de stad Den Bosch en de wegen die erover gaan. 

 

Dictus Alardus quendam campum terre #quondam Godefridi Bijtter# situm 

(dg: sit) in parochia de Berlikem ad locum dictum op Bruggelaer inter 

hereditatem Henrici die Heirde ex uno et inter hereditatem (dg: quondam) 

heredum quondam Rodolphi Zorgen ex alio #cum viis ad hoc de jure 

spectantibus# ut dicebat (dg: ven) supportavit Andree dicto Jans soen suo 

fratri promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu oppidi 

de Busco exinde solvendo et viis per dictum campum de jure transeuntibus. 

Testes datum supra. 

 

1178 mf9 E 12 f. 327. 

 Sabbato post Martini: zaterdag 13-11-1389. 
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 Secunda post Martini: maandag 15-11-1389. 

 in festo Thome: dinsdag 21-12-1389. 

 

BP 1178 f 327r 01 za 13-11-1389. 

Henricus van den Kerchoven smid droeg over aan Henricus zv Mijchael gnd 

Balijart (170) een huis en hofstad, in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, 

tussen Elizabeth Jordens enerzijds en wijlen Willelmus gnd Cuper 

anderzijds, (2) een tuin aldaar, tegenover voornoemd huis, tussen Johannes 

gnd Custer enerzijds en Elizabeth Everarts anderzijds, aan hem gerechtelijk 

verkocht door Theodericus zv Cristianus van den Hoevel. Voornoemde 

Theodericus behoudt hieruit een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Henricus van den Kerchoven faber (dg: -. d..) domum domistadium sitos in 

parochia de Oerscot ad locum dictum Straten inter hereditatem Elizabeth 

Jordens ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi dicti Cuper(?) ex 

alio atque ortum situm ibidem in opposito dicte domus inter hereditatem 

Johannis dicti Custer ex uno et inter hereditatem Elizabeth Everarts ex 

alio venditos sibi a Theoderico filio Cristiani van den Hoevel per 

judicem mediante sententia scabinorum prout in litteris supportavit 

Henrico filio Mijchaelis dicti Balijart cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salva tamen dicto 

Theoderico sua paccione dimidii modii siliginis quam ex premissis [habet] 

solvendam juxta continentiam (dg: dictarum) suarum litterarum scabinalium 

inde confectarum. Testes Gerardus et Goess datum sabbato post Martini. 

 

BP 1178 f 327r 02 za 13-11-1389. 

Arnoldus Heijme droeg over aan de secretaris, tbv Johannes nzv voornoemde 

Arnoldus Heijme, 1 morgen land, in een kamp van ongeveer 14 morgen, welk 

kamp was van wijlen hr Godefridus van Os ridder, en welk kamp ligt in 

Tefelen, naast Gerardus Uden soen enerzijds en voornoemde Arnoldus Heijme 

anderzijds, met het deel, dat aan voornoemde Arnoldus Heijme en zijn 

erfgoederen behoort, in alle maasdijken, zegedijken en waterlaten, die 

behoren bij erfgoederen van wijlen voornoemde hr Godefridus van Os ridder, 

gelegen in Lithoijen. 

 

Arnoldus Heijme (dg: .) unum iuger terre ad se spectans (dg: situm in 

parochia de Lijttoijen) in (dg: loco) quodam (dg: q campo) XIIII iugera 

terre #vel circiter# continente qui (dg: fuerat) campus fuerat quondam 

domini Godefridi de Os militis (dg: sit) et qui campus situs est in 

jurisdictione de Tefelen iuxta hereditatem Gerardi (dg: Uden) Uden soen 

ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi Heijme ex alio (dg: supportavit 

Johanni filio mihi ad opus Johannis filii na) simul cum tota parte 

spectante ad dictum Arnoldum Heijme et ad hereditates quascumque dicti 

Arnoldi in (dg: q) omnibus aggeribus Mose (dg: q q) et zeghediken et 

aqueductibus que de jure spectant ad quascumque hereditates dicti quondam 

domini Godefridi de Os militis quocumque (dg: sitis #infra) huiusmodi 

aggeres Zegediken et aqueductus [in] jurisdictione de Lijttoijen sunt 

siti# ut dicebat supportavit mihi ad opus Johannis filii naturalis dicti 

Arnoldi Heijme promittens ratam servare. Testes Gerardus et Goess datum 

supra. 

 

BP 1178 f 327r 03 za 13-11-1389. 

Lambertus zv Henricus van Herlaer molenaar droeg over aan zijn voornoemde 

vader Henricus van Herlaer de oliemolen bij de plaats gnd der Ziekerbeemd, 

ter plaatse gnd der Eijndhoudse Veld, aan hem gerechtelijk verkocht door 

Arnoldus Groet Art. 

 

                         
70 Zie ← BP 1176 f 302v 23 wo 22-04-1383, verkoop erfpacht uit dit huis en 

tuin. 
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Lambertus filius Henrici de Herlaer multoris molendinum (dg: ol) olei 

consistens prope locum dictum der (dg: Zie) Ziekerbeemt in loco dicto der 

Eijndhoudsche Velt et attinentias dicti dicti molendini singulas et 

universas venditas sibi ab Arnoldo Groet Art per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris supportavit dicto Henrico 

de Herlaer suo patri (dg: pro) cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Gerardus et 

Goeswinus datum supra. 

 

BP 1178 f 327r 04 za 13-11-1389. 

Henricus van Herlaer molenaar gaf uit aan zijn zoon Egidius, Arnoldus van 

der Hazeldonc, Johannes van Zelant en Johannes zvw Andreas van den Hoevel 

de windmolen met ondergrond, bij de plaats gnd der Ziekerbeemd, ter plaatse 

gnd der Eindhoudse Veld, welke molen met ondergrond was van Theodericus gnd 

van den Dijc; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 oude schild aan de hertog 

voor de wind van de molen, (2) 3 pond 5 schelling geld aan Willelmus Hels, 

en thans voor (3) n-een erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391). Een 

brief schrijven en die overhandigen aan zijn zoon Lambertus. 

 

Henricus de Herlaer multor (dg: -s multor) molendinum venti (dg: situm 

prope) cum suo fundo situm prope locum dictum der Ziekerbeemt in loco 

dicto der Eijndhoudsche Velt cum suis attinentiis singulis et universis 

ut dicebat (dg: datum ad hereditarium censum) et quod molendinum venti 

cum #suo fundo# suis attinentiis fuerat olim Theoderici dicti van den 

Dijc ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem (dg: Arnoldo van der 
?Huttem) Egidio suo filio Arnoldo van der Hazeldonc Johanni de Zelant et 

Johanni filio quondam Andree van den Hoevel ab eisdem hereditarie 

possidendum pro uno aude scilde domino duci (?dg: pro) de vento dicti 

molendini et pro tribus libris et quinque solidis monete Willelmo Hels 

exinde solvendis dandis et solvendis #etc# atque pro hereditaria paccione 

quatuor modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab aliis 

hereditarie purificationis et pro prima !paccione proxime ex premissis 

promittens super omnia warandiam (dg: ex premissis) pro premissis et 

aliam obligationem deponere [et alii] repromiserunt indivisi [?et] 

promiserunt indivisi super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

[Tradetur littera] Lamberto suo filio et (dg: ..) scribatur una littera. 

 

BP 1178 f 327r 05 za 13-11-1389. 

Arnoldus van der Haseldonc beloofde aan Egidius zv Henricus van Herlaer 

molenaar 33 Hollandse gulden71 of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 

11-11-1390) te betalen. 

 

Arnoldus van der Haseldonc promisit Egidio filio Henrici de Herlaer 

multoris XXXIII Hollant gulden seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 327r 06 za 13-11-1389. 

Johannes van Zelant zv Willelmus beloofde aan voornoemde Egidius zv 

Henricus van Herlaer molenaar 33 Hollandse gulden72 of de waarde met Sint-

Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te betalen. 

 

Johannes de Zelant #filius Willelmi# promisit dicto Egidio tantum eodem 

termino. Testes datum supra. 

 

                         
71 Zie → BP 1178 f 389r 05 ±ma 27-06-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
72 Zie → BP 1178 f 389r 06 ±ma 27-06-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1178 f 327r 07 za 13-11-1389. 

Voornoemde Johannes zv Andreas van den Hoevel beloofde aan voornoemde 

Egidius zv Henricus van Herlaer molenaar 33 Hollandse gulden73 of de waarde 

met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te betalen. 

 

Dictus Johannes filius Andree van den Hoevel promisit dicto Egidio tantum 

eodem termino. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 327r 08 za 13-11-1389. 

Walterus van Hijntam verkocht aan Petrus gnd Bits soen van Gheffen een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die Egidius gnd Voegel de jongere aan 

voornoemde Walterus beloofd had, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

hofstad buiten de stadsmuur, buiten de Baseldonkse Poort, tussen erfgoed 

van Petrus Rovers soen van den Eijnde enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Walterus anderzijds, zowel vóór als achter 20 voet breed. 

 

Walterus de Hijntam hereditarium censum quatuor librarum monete (dg: 

solvendum) quem Egidius dictus Voegel junior promisit se daturum et 

soluturum dicto Waltero hereditarie nativitatis Domini ex quodam 

domistadio sito (dg: ?iuxta) #extra# murum oppidi de Busco extra portam 

dictam die Baseldonchsche Port inter hereditatem Petri Rovers soen van 

den Eijnde ex uno et inter hereditatem dicti Walteri ex alio et quod 
!molendinum continet tam ante quam retro viginti pedatas in latitudine 

prout in litteris (dg: s) vendidit Petro dicto Bits soen de Gheffen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 327r 09 ma 15-11-1389. 

Alardus van Cloethoven van den Dunghen droeg over aan zijn broer Andreas 

gnd Jans soen en Henricus Coppen soen uter Hasselt een kamp, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Ondiepe, tussen het water gnd die Aa 

enerzijds en erfgoederen gnd Oude Kampen anderzijds, belast met een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat. 

 

O. 

Alardus de Cloethoven van den Dunghen (dg: ?omnia) quendam campum situm 

infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Ondiepe inter aquam 

dictam Aa ex uno et inter hereditates dictas Aude Campen ex alio ut 

dicebat (dg: ve) supportavit Andree dicto Jans soen suo fratri et Henrico 

Coppen soen uter Hasselt promittens (dg: w) super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco exinde solvenda. Testes Gerardus et Goess 

datum secunda post Martini. 

 

BP 1178 f 327r 10 di 21-12-1389. 

Voornoemde Alardus droeg al zijn goederen, beesten, varend goed en oogsten, 

zowel thans te velde staand als in het komende jaar te zaaien, over aan 

zijn voornoemde broer Andreas Jans soen. 

 

O. 

Dictus Alardus omnia sua bona mobilia et #parata dicta gereet goite et 

have# bestias et pecoralia sua quecumque quocumque consistentia sive sita 

et omnes fructus dictus! scharen (dg: tam ad) ad se spectantes tam satas 

(dg: et) ad presens quam in anno proxime futuro seminandos supportavit 

dicto Andree (dg: et Henrico) #Jans soen suo fratri# promittens ratam 

servare. Testes (dg: datum supra) Gerardus et Goess datum in festo Thome. 

 

                         
73 Zie → BP 1178 f 389r 04 ±ma 27-06-1390, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1178 f 327r 11 ma 15-11-1389. 

Henricus nzvw hr Arnoldus dekaan van Woensel priester schonk aan Hubertus 

Osman en diens vrouw Gertrudis dv voornoemde Henricus een b-erfpacht van 2 

mud rogge, maat van Liedorp, met Lichtmis in Liedorp te leveren, gaande uit 

3 stukken land van Johannes gnd Becker van Lijedorp, in Lijedorp, (1) die 

Mispel Boem, (2) die Vladakker, (3) die Huisakker, welke pacht aan hem was 

verkocht door voornoemde Johannes die Becker van Lijedorp. 

 

Henricus filius naturalis quondam domini Arnoldi decani (dg: de) de 

Woensel presbitri hereditariam paccionem (dg: duodecim modiorum) #duorum 

(dg: lopinorum) modiorum# siliginis mensure de Lijedorp solvendam 

hereditarie purificationis et in Lijedorp tradendam ex tribus peciis 

terre (dg: sitis) Johannis dicti Becker de Lijedorp sitis in parochia de 

Lijedorp quarum una dicta die Mispel (dg: Donc) Boem altera die Vladacker 

et tercia die Huijsacker nuncupate sunt venditam sibi a dicto Johanne die 

Becker de Lijedorp prout in litteris supportavit Huberto Osman cum 

Gertrude sua uxore filia dicti Henrici nomine dotis ad jus etc cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Gerardus et Goeswinus datum secunda post Martini. 

 

BP 1178 f 327r 12 ma 15-11-1389. 

Henricus die Becker van Helmont gnd des Dekens soen schonk aan Hubertus 

Osman en diens vrouw Gertrudis dv voornoemde Henricus een b-erfpacht van 6 

lopen rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren, gaande 

uit een stuk land, gnd die Eike Akker, in Someren, tussen Johannes van 

Aelst en zijn kinderen enerzijds en Gerardus van Berkel anderzijds, welke 

pacht voornoemde Henricus gekocht had van Theodericus van Eijke. 

 

(dg: Dictus Henricus) #Henricus die Becker de Helmont dictus des Dekens 

soen# hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Zomeren 

solvendam hereditarie purificationis et in Zomeren tradendam ex pecia 

terre dicta die Eijcke (dg: ..st) Acker #cum suis attinentiis# sita in 

parochia de Zoemeren inter hereditatem Johannis de Aelst (dg: ex uno et 

inter) et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Gerardi de Berkel ex 

alio (dg: cum) quam paccionem dictus Henricus erga Theodericum de Eijke 

emendo acquisiverat ut dicebat supportavit dicto Huberto cum dicta 

Gertrude ut supra. 

 

BP 1178 f 327r 13 ma 15-11-1389. 

Henricus gnd sDekens soen wonend in Helmond schonk aan Hubertus Osman en 

diens vrouw Gertrudis dv voornoemde Henricus een b-erfpacht van 6 lopen 

rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit een 

huis, hofstad en tuin, in Someren, ter plaatse gnd aan Gene Slinen, naast 

de gemene weg, naast Dijeboldus gnd Dijebout Martens soen van Stiphout, 

welke pacht eerstgenoemde Henricus gekocht had van Theodericus gnd Dijebout 

soen zvw Henricus Dijbout soen. 

 

Henricus dictus sDekens soen commorans in Helmont (dg: sex) hereditariam 

paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Soemeren solvendam 

hereditarie pu[rificationis] et in Zoemeren tradendam ex domo domistadio 

et orto #cum suis attinentiis# sitis in parochia de Zoemeren ad locum 

dictum aen Ghene Slinen iuxta communem plateam (dg: inter) #iuxta# 

hereditatem Dijeboldi dicti Dijebout Martens soen de Stiphout quam 

paccionem primodictus Henricus erga Theodericum dictum Dijebout soen 

filium quondam Henrici Dijbout soen emendo acquisiverat ut dicebat 

supportavit dicto Huberto ut supra. 

 

1178 mf9 E 13 f. 327v. 

 Sabbato post Martini: zaterdag 13-11-1389. 

 Secunda post Martini: maandag 15-11-1389. 
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 in festo Thome: dinsdag 21-12-1389. 

 

BP 1178 f 327v 01 ±ma 15-11-1389. 

Henricus gnd des Dekens soen bakker van Helmond schonk aan Hubertus Osman 

en diens vrouw Gertrudis dv voornoemde Henricus een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) huizen en 

tuinen, gnd ter Langdonk, van Henricus gnd Jans soen van der Langdonc, in 

Mierlo, (2) een stuk land van voornoemde Henricus Jans soen, in Mierlo, 

naast de plaats gnd aan dat Gansbroke, welke pacht voornoemde Henricus 

gekocht had van voornoemde Henricus Jans soen van der Langdonc 

 

Henricus dictus des (dg: Del) Dekens soen pistor de Helmont hereditariam 

paccionem (dg: unius) unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis ex domibus (dg: cum) et ortis (dg: dictis ter 

Langdo) #dictis ter Langdonc# Henrici dicti Jans soen van der Langdonc 

(dg: dicti) sitis in parochia de Mierle atque ex pecia terre (dg: sita) 

dicti Henrici Jans soen sita in dicta parochia (dg: sita) iuxta locum 

dictum aen dat Gansbroke (dg: et que pecia terre) quam paccionem !dictus 

Henricus erga dictum Henricum Jans soen van der Langdonc emendo 

acquisiverat ut dicebat supportavit ut supra. Testes. 

 

BP 1178 f 327v 02 ±ma 15-11-1389. 

Henricus gnd sDekens soen van Helmont schonk aan Hubertus Osman en diens 

vrouw Gertrudis dv voornoemde Henricus 4 pond geld dat ten tijde van de 

betaling van de cijns in Someren gemeenlijk in de beurs gaat b-erfcijns, 

met Pinksteren te betalen, gaande uit alle erfgoederen, die Ghevardus gnd 

Zuerwert, zijn zoon Johannes, Henricus gnd van der Hosiden en zijn zoon 

Ghevardus hebben liggen in Someren, welke 4 pond eerstgenoemde Henricus 

gekocht had van voornoemde Ghevardus Zuerwert, zijn zoon Johannes, Henricus 

van der Hosiden en zijn zoon Ghevardus. 

 

Henricus dictus sDekens soen de Helmont quatuor libras #annui# 

hereditarii census monete pro tempore solucionis huiusmodi census in 

Zoemeren (dg: ad) communiter ad bursam (dg: communiter) currentis 

solvendum hereditarie in festo penthecostes ex omnibus hereditatibus quas 

Ghevardus dictus Zuerwert et Johannes eius filius Henricus dictus van der 

Hosiden (dg: em) et Ghevardus eius filius habent (dg: situa) tam in 

humido quam in sicco in duro et in molli in parochia de Zoemeren situatas 

quas quatuor libras dicti census predicte monete primodictus Henricus 

erga dictos Ghevardum #Zuerwert# Johannem eius filius Henricum van der 

Hosiden et Ghevardum eius filium emendo acquisiverat ut dicebat 

supportavit Huberto Osman cum Gertrude sua uxore filia primodicti Henrici 

nomine dotis ad jus oppidi promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 327v 03 ±ma 15-11-1389. 

Henricus gnd Dekens van Helmont schonk aan zijn schoonzoon Gerardus zvw 

Lambertus gnd Coppen soen en diens vrouw Margareta dv voornoemde Henricus 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Mierlo, 

aan het huis van Willelmus gnd Neven soen, ter plaatse gnd dat Hout, te 

leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Giseldonk, in Mierlo, tussen 

Johannes gnd Kuc enerzijds en Katherina van der Cappellen en haar zoon 

Johannes anderzijds, welke pacht voornoemde Henricus gekocht had van 

Johannes van Bijnderen zvw Johannes molenaar van Helmont. 

 

Henricus dictus Dekens de Helmont hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et in 

parochia de Mierle ad domum Willelmi dicti Neven soen (dg: tra) in loco 

dicto dat Hout tradendam ex quadam pecia terre dicta communiter die 

Ghiseldonc sita in dicta parochia inter hereditatem Johannis dicti Kuc ex 

uno et inter hereditatem Katherine van der Cappellen et Johannis eius 
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filii ex alio quam paccionem dictus Henricus erga Johannem de Bijnderen 

filium quondam Johannis (dg: d) multoris de Helmont emendo acquisiverat 

prout in literis supportavit Gerardo filio quondam Lamberti dicti Coppen 

soen suo genero cum Margareta sua uxore filia dicti (dg: quondam) Henrici 

nomine dotis ad jus oppidi cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1178 f 327v 04 ±ma 15-11-1389. 

Henricus gnd sDekens soen bakker schonk aan zijn voornoemde schoonzoon 

Gerardus zvw Lambertus gnd Coppen soen en diens vrouw Margareta dv 

voornoemde Henricus een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Nuenen te leveren, gaande uit de helft van de goederen gnd ten 

Eve, in Nuenen, zoals Johannes gnd Medeman en zijn vrouw Ermgardis daarin 

waren gestorven, welke pacht voornoemde Henricus gekocht had van Ghibekinus 

gnd Belen soen. 

 

Henricus dictus sDekens soen pistor hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et in 

parochia de !Munen tradendam ex medietate bonorum dictorum ten Eve et ex 

suis attinentiis sitis in parochia de Nunen prout Johannes dictus Medeman 

et Ermgardis eius uxor in hiis decesserunt quam paccionem dictus Henricus 

erga Ghibekinum dictum (dg: Be) Belen soen emendo acquisiverat 

supportavit dicto Gerardo ut supra. 

 

BP 1178 f 327v 05 ±ma 15-11-1389. 

Henricus gnd Becker van Helmont gnd sDekens soen schonk aan zijn voornoemde 

schoonzoon Gerardus zvw Lambertus gnd Coppen soen en diens vrouw Margareta 

dv voornoemde Henricus (1) 6 lopen rogge b-erfpacht, maat van Someren, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, 3 lopen rogge groot, in 

Someren, in een kamp, voor de voordeur van Thomas gnd Hegman, naast Franco 

van der Hoeven, welke pacht voornoemde Henricus gekocht had van voornoemde 

Thomas, (2) 6 lopen rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te 

leveren, gaande uit een akker, gnd die Venkel Brake, in Someren, naast 

Thomas gnd Hegman, strekkend aan Theodericus Snoecs van der Zantvoert, 

welke pacht voornoemde Henricus gekocht had van voornoemde Thomas. 

 

Henricus dictus (dg: Be) Becker de Helmont dictus sDekens soen sex 

lopinos siliginis hereditarie paccionis mensure de Zoemeren solvendam 

hereditarie purificationis ex pecia terre tres lopinos siliginis in 

semine capiente sita in parochia de Zoemeren #in quodam campo# ante 

anteriorem januam Thome dicti Hegman iuxta hereditatem Franconis van der 

Hoeven quam paccionem dictus Henricus erga dictum Thomam emendo 

acquisiverat ut dicebat atque sex lopinos siliginis mensure de Zoemeren 

solvendos hereditarie (dg: in) purificationis et in Zoemeren tradendos ex 

quodam agro dicto die Venckel Brake sito in parochia de Zoemeren iuxta 

hereditatem Thome dicti (dg: s) Hegman tendente ad hereditatem Theoderici 

Snoecs van der Zantvoert quam paccionem dictus Henricus erga dictum 

Thomam emendo acquisiverat supportavit dicto Gerardo ut supra. 

 

BP 1178 f 327v 06 ±ma 15-11-1389. 

Henricus bakker van Helmond sDekens soen schonk aan zijn voornoemde 

schoonzoon Gerardus zvw Lambertus gnd Coppen soen en diens vrouw Margareta 

dv voornoemde Henricus 1 mud rogge b-erfpacht, maat van Someren, met 

Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit een akker gnd die Brugge Akker, 

in Someren, ter plaatse gnd Slinen, welke mud aan hem was verkocht door 

Henricus Dijebouts soen. 

 

Henricus pistor de Helmont sDekens soen (dg: he) unum modium siliginis 

(dg: me) hereditarie paccionis mensure de Zoemeren solvendum hereditarie 

purificationis et in Zoemeren tradendum ex (dg: p) agro dicto die Brugghe 

Acker sito in parochia de Zoemeren in loco dicto Slinen venditum sibi ab 
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Henrico Dijebouts soen ut dicebat supportavit dicto Gerardo ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 327v 07 ±ma 15-11-1389. 

Henricus gnd sDekens soen bakker droeg over aan zijn schoonzoon Johannes 

van Verlaer, tbv hem en kv voornoemde Johannes van Verlaer verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Aleijdis dv voornoemde Henricus sDekens soen, een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Lijedorp, met Lichtmis in Lijedorp te 

leveren, gaande uit een akker, gnd op ten Bauderics Boem, welke akker was 

van Johannes bakker van Bijnderen, welke pacht voornoemde Henricus en 

Rodolphus gnd Roef die Kersmaker gekocht hadden van Willelmus Conen soen 

van Doerne, Henricus gnd Lang Heijn van Strathen, Johannes Blancart van 

Tongherle, Arnoldus van Everven van Cleijnen Tongherle en Cristianus van 

den Bogarde, en van welke pacht Henricus sDekens soen de helft, die aan 

voornoemde Rodolphus Roef Kersmaker behoort, gekocht had van voornoemde 

Rodolphus Kersmaker. 

 

Henricus dictus sDekens soen pistor hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de (dg: d) Lijedorp solvendam hereditarie 

purificationis et in Lijedorp tradendam ex quodam agro dicto opten 

Bauderics Boem qui ager fuerat dudum Johannis pistoris de (dg: H) 

Bijnderen quam paccionem dictus Henricus et Rodolphus dictus Roef die 

Kersmaker erga (dg: Willem B) Willelmum Conen soen de Doerne Henricum 

dictum Lang Heijn de Strathen Johannem Blancart de Tongherle Arnoldum de 

Everven de Cleijnen Tongherle et Cristianum van den Bogarde (dg: emendo 

dudum) emendo acquisiverant et de qua paccione unius modii siliginis 

primodictus Henricus sDekens soen medietatem ad dictum Rodolphum Roef 

Kersmaker vocatum (dg: erga) spectantem erga eundem (dg: Ro) !eundem 

Rodolphum Kersmaker acquisiverat ut dicebat. 

 

BP 1178 f 327v 08 ±ma 15-11-1389. 

Henricus nzvw hr Arnoldus deken van Woensel droeg over aan zijn schoonzoon 

Johannes van Verlaer, tbv hem en kv voornoemde Johannes van Verlaer verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Aleijdis dv voornoemde Henricus sDekens soen, 1 mud 

rogge b-erfpacht, maat van Helmond, met Lichtmis in Aarle te leveren, 

gaande uit een stuk land, in Aarle, ter plaatse gnd in die Hijndert, tussen 

Henricus Kuijst enerzijds en Johannes gnd Nuwelaet anderzijds, welke pacht 

eerstgenoemde Henricus gekocht had van Rodolphus gnd Roef van der Hijndert. 

 

(dg: ...) #Henricus filius naturalis quondam domini Arnoldi Dekini 

Wensellensis# unum modium siliginis hereditarie paccionis mensure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis et in parochia de Arle 

tradendum ex quadam pecia terre sita in parochia de Arle in loco dicto 

(dg: d) in die (dg: Hij) Hijndert inter hereditatem Henrici Kuijst ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti Nuwelaet ex alio quam paccionem 

primodictus! erga Rodolphum dictum Roef van der Hijndert emendo 

acquisiverat ut dicebat. 

 

BP 1178 f 327v 09 ±ma 15-11-1389. 

Henricus gnd tsDekens soen bakker droeg over aan zijn schoonzoon Johannes 

van Verlaer, tbv hem en kv voornoemde Johannes van Verlaer verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Aleijdis dv voornoemde Henricus sDekens soen, een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Mierlo, ter 

plaatse gnd op het Hout, te leveren, gaande uit (1) 1/8 deel, dat behoort 

aan Johannes gnd Jans soen van der Langsdonc, in een erfgoed gnd die 

Groese, van de goederen gnd ter Langdonk, ter plaatse gnd op het Hout, (2) 

het deel, dat behoort aan voornoemde Johannes Jans soen van der Langsdonc, 

in een akker, gnd die Scuetakker, ter plaatse gnd op het Hout, (3) een 

erfgoed, gnd Groese, aldaar, aan het eind van voornoemde akker, welke pacht 

voornoemde Henricus gekocht had van voornoemde Johannes Jans soen van der 
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Langsdonc. 

 

Henricus dictus tsDekens soen pistor hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et in 

parochia de Mierle ad locum dictum op tHout tradendam ex octava parte 

(dg: spectante) ad Johannem dictum Jans soen van der Langsdonc spectante 

(dg: de) in hereditate dicta die Groese bonorum dictorum (dg: van den) 

ter Langdonc sitorum in loco dicto op (dg: tH) tHout vocato atque ex 

parte ad dictum Johannem Jans soen van der Langsdonc spectante in quodam 

agro dicto die Scuetacker sito in dicto loco op tHout vocato atque ex 

hereditate dicta Groese sita ibidem ad finem eiusdem agri quam paccionem 

dictus Henricus erga dictum Johannem Jans soen van der Langsdonc emendo 

acquisiverat ut dicebat. 

 

BP 1178 f 327v 10 ±ma 15-11-1389. 

Voornoemde Henricus gnd tsDekens soen bakker droeg over aan zijn schoonzoon 

Johannes van Verlaer, tbv hem en kv voornoemde Johannes van Verlaer verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Aleijdis dv voornoemde Henricus sDekens soen, een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te 

leveren, gaande uit een stuk land, behorend aan Jutta van Verscot en haar 

kinderen, in Someren, welk stuk land voornoemde Jutta en haar kinderen 

verworven hadden van hr Johannes van Kessel ridder, en welke pacht 

voornoemde Henricus verworven had van voornoemde Jutta en haar kinderen. 

Zouden voornoemde kinderen na overlijden van eerstgenoemde Henricus en zijn 

vrouw Elizabeth willen deelnemen aan de deling van de goederen, die 

voornoemde Henricus en Elizabeth zullen nalaten, dan moeten ze deze pachten 

daarbij inbrengen. 

 

Dictus Henricus hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Zoemeren quam se solvendam habere dicebat hereditarie purificationis et 

in Zoemeren tradendam ex pecia (dg: s) terre (dg: sit) spectante ad 

Juttam de Ve[r]scot et [ei]us liberos sita in parochia de Zoemeren quam 

peciam terre dicta Jutta et eius liberi erga dominum Johannem de Kessel 

militem acquisiverant et quam paccionem dictus Henricus (dg: erg) erga 

dictam Juttam et eius liberos acquisiverat ut dicebat supportavit Johanni 

de Verlaer suo genero ad opus sui et ad opus liberorum ab eodem Johanne 

(dg: filia) de Verlaer #et Aleijde quondam eius uxore# filia dicti (dg: 

quondam) Henrici sDekens soen pariter genitorum (dg: ... ad) promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod 

dictus Johannes dictas pacciones ad suam (dg: vitam) vitam possidebit 

post eius decessum ad dictos suos liberos devolvendas hoc eciam addito si 

(dg: si) dicti liberi post decessum primodicti Henrici et Elizabeth eius 

uxoris venire voluerint ad divisionem faciendam de bonis que ipsi 

Henricus et Elizabeth in eius morte post se relinquent extunc ad 

huiusmodi divisionem dictas pacciones importabunt. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 E 14 f. 328. 

 Tercia post Martini: dinsdag 16-11-1389. 

 Quarta post Martini: woensdag 17-11-1389. 

 in crastino Elizabeth: zaterdag 20-11-1389. 

 in die Clementis: dinsdag 23-11-1389. 

 

BP 1178 f 328r 01 di 16-11-1389. 

Ludolphus zv Johannes gnd Tijs soen van Baescot droeg over aan Henricus van 

der Hostat (1) de goederen van wijlen Walterus van Bladel, waarin Johannes 

gnd Bleijker woonde, in Bladel, (2) de goederen van wijlen voornoemde 

Walterus, gnd het Goed ter Hostat, in Bladel, waarin wijlen een zekere 

Kaelstaf en Johannes gnd Bleijker woonde, aan hem verkocht door mr Johannes 

gnd Goudsmit szvw Henricus van Arkel, belast met de beloften aan voornoemde 

mr Johannes gedaan door voornoemde Ludolphus mbt cijnzen, in de brief 
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vermeld. Gerardus van Dusel deed afstand. 

 

Ludolphus filius (dg: et) Johannis dicti Tijs soen de (dg: Bas) Baescot 

bona quondam Walteri de (dg: Wa) Bladel in quibus Johannes dictus 

Bleijker commorari consuevit sita in Bladel insuper bona dicti quondam 

Walteri dicta communiter tGoet ter Hostat sita in parochia de Bladel in 

quibus quondam dictus Kaelstaf et Johannes dictus Bleijker commorari 

consueverunt cum attinentiis eorundem bonorum singulis et universis 

ubicumque locorum situatis vendita sibi a magistro Johanne dicto Goudsmit 

genero quondam Henrici de Arkel prout in litteris (dg: su vendidit) 

#supportavit# Henrico van der Hostat supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere #(dg: 

salv) exceptis promissionibus factis dicto magistro Johanni a dicto 

Ludolpho de !de censibus in primodictis litteris contentis#. Quo facto 

Gerardus (dg: filius) de Dusel super dictis bonis #et attinentiis et# 

jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare. Testes 

Sta Penu et Goess datum tercia post Martini. 

 

BP 1178 f 328r 02 di 16-11-1389. 

Mechtildis wv Walterus gnd Rijcke en haar kinderen Johannes, Jutta en Metta 

gaven uit aan Baudewinus zvw Henricus die Rode van Buxstel (1) een stuk 

land, in Boxtel, ter plaatse gnd Casteren, tussen eertijds Johannes van 

Derentheren enerzijds en Joseph van Casteren en Petrus szv voornoemde 

Joseph anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 5¾ oude groot aan 

Elizabeth Vincken, en thans voor (b) een n-erfpacht van 3½ mud koren, half 

rogge en half gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391), aan voornoemde Mechtildis te 

leveren voor de duur van haar leven, en daarna aan haar kinderen voornoemde 

Johannes, Jutta en Metta en Walterus. Voornoemde Walterus, zv voornoemde 

Mechtildis en wijlen Walterus Rike, zal met deze uitgifte instemmen. 

Slechts op te geven met een erfpacht van ½ mud rogge en ½ mud gerst, 

Bossche maat, die voornoemde Baudewinus in dat geval met Lichtmis zal 

leveren, uit zijn helft van een hoeve in Casteren. 

 

Mechtildis relicta quondam Walteri dicti Rijcke (dg: cum tutore) Johannes 

Jutta et Metta eius liberi cum (dg: .) tutore peciam terre sitam in 

parochia de Bucstel in loco dicto Casteren inter hereditatem (dg: Jo) 

dudum Johannis de Derentheren ex uno et inter hereditatem (dg: Jo Petri 

generi) Joseph de Casteren et Petri generi eiusdem Joseph ex alio ut 

dicebant dederunt ad hereditariam Baudewino filio quondam Henrici die 

Rode de Buxstel ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: sex) quinque et 

dimidio grossis antiquis (dg: et qut) et quarta parte unius antiqui 

grossi Elizabeth Vincken exinde solvendis dandis et solvendis atque pro 

hereditaria paccione (dg: q) trium et dimidii modiorum bladi mediatim 

siliginis et mediatim ordei mensure de Busco danda dicte Mechtildi ad 

eius vitam et post eius decessum dictis Johanni (dg: Mette et) Jutte et 

Mette atque Waltero eius liberis a dicto Baudewino hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et 

aliam aliam obligationem deponere et quod ipsi dictum Walterum filium 

dictorum Mechtildis et quondam Walteri Rike dicte donacioni ad pactum 

facient consentire et perpetue ratam servare et dicto Baudewino de 

premissa iuxta modum predictum warandiam promittere (dg: q) et alter 

repromisit et non resignabit nisi cum hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis et dimidii modii ordei mensure de Busco quam dictus Baudewinus 

in hoc eventu dabit et solvet dicto termino solucionis (dg: ex omnibus 

suis bonis in recogni super omnia promisit) ex medietate ad se spectante 

cuiusdam mansi siti in Casteren ut dicebat et promisit. Testes Steenwech 

et Jordanus datum supra. 
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BP 1178 f 328r 03 wo 17-11-1389. 

Hr Arnoldus van Herlaer ridder, Willelmus Coptiten en Jordanus van Hoculem 

beloofden aan Jacobus uter Oesterwijc, tbv hr Mathijas Sorgen priester, 76 

oude Franse schilden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-

1390) te betalen. 

 

Dominus Arnoldus de Herlaer miles Willelmus Coptiten et Jordanus de 

Hoculem promiserunt Jacobo uter Oesterwijc ad opus domini Mathije Sorgen 

presbitri (dg: sexaginta sex) #septuaginta sex# aude scilde Francie seu 

valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes Spanct et Gestel 

datum quarta post Martini. 

 

BP 1178 f 328r 04 wo 17-11-1389. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium! indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 328r 05 za 20-11-1389. 

Henricus Steenwech zvw Gerardus Moenc maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 32 schelling geld, die Johannes zvw Reijnerus beloofd had 

met Kerstmis te betalen aan voornoemde Gerardus. 

 

Henricus Steenwech filius quondam Gerardi (dg: Monic) Moenc hereditarium 

censum (dg: censum) triginti duorum solidorum monete quem Johannes filius 

quondam Reijneri promisit se daturum et soluturum dicto Gerardo 

hereditarie nativitatis Domini prout in litteris monuit de 3 annis 
!annis. Testes Goess et Gestel datum in crastino Elizabeth. 

 

BP 1178 f 328r 06 za 20-11-1389. 

Adam van Mierd maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

schelling oude pecunia, die hij verworven had van Ghisbertus van Maren. 

 

Adam de Mierd hereditarium censum XX solidorum antique pecunie quem ipse 

erga Ghisbertum de Maren acquisiverat prout in litteris ut dicebat monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 328r 07 za 20-11-1389. 

Voornoemde Adam van Mierd maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 20 schelling, oude pecunia, aan hem overgedragen door Jacobus 

Swertveger. 

 

Dictus Adam hereditarium censum XX solidorum antique! supportatum sibi a 

Jacobo Swertveger prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 328r 08 za 20-11-1389. 

Theodericus Deijs van der Aelsvoert en zijn vrouw Ermgardis wv Reijnerus 

van Barleham droegen over aan Arnoldus Wonder zv Baudewinus Lijsmoedis het 

vruchtgebruik74 dat voornoemde Ermgardis heeft in de helft van een kamer met 

ondergrond van voornoemde wijlen Reijnerus, in Den Bosch, tussen de kamers 

van de kooplieden, tussen erfgoed van Jutta van Erpe enerzijds en erfgoed 

van Baudewinus zvw Baudewinus Appelman anderzijds. 

 

Theodericus Deijs van der Aelsvoert maritus (dg: et) legitimus Ermgardis 

sue uxoris relicte quondam Reijneri de (dg: Bi) Barleham et dicta 

Ermgardis cum eodem tamquam cum tutore usufructum dicte (dg: Erga) 

Ermgardi competentem in (dg: quadam camera) #medietate camere# cum suo 

fundo dicti quondam (dg: Er) Reijneri site in Busco inter cameras 

                         
74 Zie → BP 1179 p 319r 01 ma 27-11-1391, overdracht vruchtgebruik in de 

helft van de kamer. 



Bosch’ Protocol jaar 1389 06. 

 

162 

mercatorum inter hereditatem Jutte de Erpe ex uno et inter hereditatem 

Baudewini (dg: Ap) filii quondam Baudewini Appelman ex alio ut dicebat 

supportavit Arnoldo Wonder filio Baudewini Lijsmoedis promisit ?et ratam 

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

 

BP 1178 f 328r 09 za 20-11-1389. 

Voornoemde Arnoldus Wonder beloofde aan voornoemde Theodericus Deijs van 

der Aelsvoert 20 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 

25-12-1389) te betalen en hetzelfde bedrag met Pinksteren aanstaande (zo 

22-05-1390). Opstellen in 2 brieven. 

 

Dictus Arnoldus Wonder promisit dicto Theoderico Deijs van der Aelsvoert 

XX #Hollant# gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos et tantum in festo penthecostes proxime futuro persolvendos. 

Testes datum supra. Ponetur in 2 litteris. 

 

BP 1178 f 328r 10 di 23-11-1389. 

Hubertus zvw Henricus gnd Elijaes soen droeg over aan Arnoldus van Hees zvw 

Johannes die Rode van Hees al zijn goederen en tegoeden, uitgezonderd een 

lijfpacht van 6 mud rogge vandaag aan hem beloofd door voornoemde Arnoldus 

van Hees. 

 

Hubertus filius quondam Henrici dicti Elijaes soen omnia et singula sua 

bona mobilia vel immobilia hereditaria et parata (dg: et) quocumque 

locorum consistentia sive sita et credita sua que sibi debentur a 

personis quibuscumque ut dicebat supportavit Arnoldo (dg: He) de Hees 

filio quondam Johannis die Rode de Hees promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere salva tamen dicto Huberto vitali 

pensione sex modiorum siliginis sibi a dicto Arnoldo de Hees hodierno die 

promissa. Testes Penu et Gerardus datum in die Clementis. 

 

BP 1178 f 328r 11 di 23-11-1389. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Hubertus een lijfpacht van 6 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicto Huberto vitalem pensionem sex modiorum siliginis mensure de Busco 

anno quolibet ad vitam dicti Huberti et non ultra purificationis ex 

omnibus suis bonis habitis et habendis et cum mortuus fuerit etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 328r 12 di 23-11-1389. 

Henricus zvw Henricus van Uden verkocht aan Danijel zvw Rodolphus Roesmont 

twee erfgoederen, elk 9 voet lang en 11 voet breed, in Den Bosch, naast het 

klooster van de Minderbroeders, tussen de achterdeur, gnd der Minderbroeder 

Stappe, enerzijds en erfgoed van Stephanus gnd Haex anderzijds, aan hem 

verkocht door de stad Den Bosch, tezamen met de gebouwen die erop staan, 

belast met de cijns aan de stad, vermeld in de brieven van de stad, en 

belast met de hierna volgende n-erfcijns. 

 

Henricus filius quondam Henrici de Uden duas hereditates quarum quilibet 

novem pedatas in latitudine et undecim pedatas in longitudine continet 

sitas in Busco iuxta claustrum fratrum minorum inter posticam dictam (dg: 

stappe) der Minderbrueder Stappe ex uno et inter hereditatem Stephani 

dicti (dg: Haqk) Haex ex alio venditas sibi ab oppido de Busco prout in 

litteris vero sigillo etc (dg: ve) simul edificiis supra dictas duas 

hereditates consistentibus ut dicebat vendidit Danijeli (dg: Roe) filio 

quondam Rodolphi Roesmont supportavit cum litteris et condicionibus in 

dictis litteris contentis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto censu oppidi de Busco in 
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dictis litteris contento salvo sibi censu (dg: inf) sequente. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 328r 13 di 23-11-1389. 

Gerardus van Uden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Uden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 328r 14 di 23-11-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper een n-erfcijns van 10 

oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390). 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto venditori 

hereditarium censum decem aude scilde seu valorem hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis Johannis proxime 

futuro ex premissis. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 F 01 f. 328v. 

 in festo Katherine: donderdag 25-11-1389. 

 in festo Katherine anno LXXX nono: donderdag 25-11-1389. 

 

BP 1178 f 328v 01 .. 18-07-1584. 

Voor de tweede maal geïngrosseerd. 

 

De consensu dominorum scabinorum littera paccionis unius modii siliginis 

ad ....... ?dominorum decani et capituli ecclesie beati Johannis 

secundario ingrossata est et ?quod ....... ....... ....... ....... 

procurationem eiusdem capituli ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... in talibus ....... ....... ....... ....... ....... 

....... datum XVIII julii anno XV LXXXIIIIo. 

 

BP 1178 f 328v 02 do 25-11-1389. 

Aleijdis wv Elijas zvw Willelmus gnd des Papen, haar kinderen Willelmus, 

Johannes en Rodolphus, en Jacobus gnd Scandbroecs Neve ev Margareta, dv 

voornoemde Aleijdis en wijlen Elijas, verkochten aan Adam van Mierd een 

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

leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390), gaande uit 

(1) een b-erfpacht van 5½ mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht van 5½ 

mud hr Henricus van Gheldorp aan verkopers met Lichtmis moet leveren, 

gaande uit een huis, schuur, tuin en aangelegen erfgoederen, in Oirschot, 

in de herdgang van Kerkhof aldaar, tussen hr Johannes Brant priester 

enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) een b-erfpacht van 2½ mud rogge, 

maat van Oirschot, die hr Philippus van Geldorp priester met Lichtmis aan 

verkopers moet leveren uit een stuk beemd in Oirschot, ter plaatse gnd die 

Moest, ter plaatse gnd Liedeveld, tussen hr Willelmus investiet van 

Boechout enerzijds en Goeswinus van der Roetelen anderzijds. Jutta, dv 

voornoemde Aleijdis en wijlen Elijas, zal met de verkoop instemmen. 

 

Aleijdis relicta quondam Elije filii quondam (dg: Dar) Willelmi dicti des 

Papen (dg: cum) Willelmus Johannes et Rodolphus eius liberi et Jacobus 

dictus Scandbroecs (dg: ma) Neve maritus et tutor legitimus Margarete sue 

uxoris filie dictorum Aleijdis et quondam (dg: Elij) Elije hereditarie 

vendiderunt Ade de Mierd hereditariam paccionem unius modii (dg: -orum) 

#siliginis# mensure de Busco solvendam purificationis et primo termino 

purificationis proxime et in Busco tradendam ex hereditaria paccione (dg: 

sex mod) quinque et dimidii modiorum siliginis mensure de Oerscot quam 

paccionem quinque (dg: modiorum) et dimidii modiorum siliginis dominus 

Henricus de (dg: Here) Gheldorp dictis venditoribus solvere (dg: sol) 

tenetur hereditarie termino solucionis predicto ex domo #horreo# et orto 
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et hereditatibus sibi adiacentibus [cum] suis attinentiis sitis in 

parochia de Oerscot (dg: ad locum) in pastoria de Cijmitherio ibidem 

inter hereditatem (dg: quondam) domini Johannis Brant presbitri ex uno et 

inter communem plateam ex alio atque ex hereditaria paccione duorum et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Oerscot quam (dg: dicti venditores 

solvendam habent hereditarie purificationis) dominus Philippus de Geldorp 

presbiter dictis venditoribus solvere tenetur hereditarie termino 

solucionis predicto item(??) ex pecia prati (dg: dictorum venditorum) 

sita in dicta parochia in loco dicto die Moest in loco dicto (dg: die) 

Lijedevelt inter hereditatem domini Willelmi investiti de Boechout ex uno 

et (dg: ex) inter Goeswini van der Roetelen ex alio promittentes cum 

tutore (dg: w) supra habita et habenda warandiam et aliam (dg: p) 

obligationem deponere et sufficientem facere et quod ipsi Juttam filiam 

dictorum Aleijdis et quondam Elije dicte vendicioni facient consentire et 

dicto emptori de dicta paccione unius modii siliginis super habita et 

habenda iuxta modum precedentem promittere. Testes Goes et Jordus datum 

in festo Katherine. 

 

BP 1178 f 328v 03 do 25-11-1389. 

Voornoemde verkopers verkochten aan Johannes Lebben een n-erfpacht van 1 

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

voornoemde pachten van 5½ resp. 2½ mud rogge. 

 

Dicti (dg: -s) venditores cum tutore hereditarie vendiderunt Johanni (dg: 

Lep Be) Lebben hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco ex dicta paccione 

quinque et dimidii modiorum siliginis et ex dicta paccione duorum et 

dimidii modiorum siliginis per totum ut supra. 

 

BP 1178 f 328v 04 do 25-11-1389. 

(dg: Theo). 

 

BP 1178 f 328v 05 do 25-11-1389. 

Theodericus rademaker zvw Heijmericus van Boevenrode beloofde aan Lambertus 

Engbrechts soen 12 Hollandse gulden of de waarde en 7 Vlaamse plakken, een 

helft te betalen met Pasen (zo 03-04-1390) en de andere helft met Sint-

Remigius aanstaande (za 01-10-1390). 

 

Theodericus #rotifex# filius quondam Heijmerici de Boevenrode promisit 

Lamberto Engbrechts soen XII Hollant gulden seu valorem et septem 

Vleemssche placken mediatim pasce et mediatim Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 328v 06 do 25-11-1389. 

De broers Johannes, Lambertus en Henricus Noet, kvw Arnoldus van Engelant, 

beloofden aan Arnoldus Groetart 50 lichte schilden, 1 Gelderse gulden of de 

waarde voor 2½ schild gerekend75, en 3½ mud rogge, Bossche maat, met Pasen 

aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen en te leveren. 

 

Johannes (dg: Henricus Noet et) Lambertus (dg: fratres li) et Henricus 

Noet fratres liberi (dg: Arnoldi) quondam Arnoldi de Engelant promiserunt 

Arnoldo Groetart L licht scilde !scilde scilicet uno Gelre gulden seu 

valorem pro duobus et dimidio scilt computato et tres et dimidium modios 

siliginis mensure de Busco ad pasca proxime futurum (dg: h) persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 328v 07 do 25-11-1389. 

Arnoldus van den Venne verkocht aan Willelmus gnd Wadepoel een n-erfpacht 

van 7 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

                         
75 1 Gelderse gulden = 2,5 lichte schild = 2,5*12 plakken = 30 plakken. 
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uit (1) een b-erfpacht van 8 mud koren, maat van Son, voor 2/3 rogge en 1/3 

gerst, die voornoemde verkoper met Lichtmis in Son beurt, gaande uit (1a) 

huizen met hofsteden, tuinen en aangelegen erfgoederen, die waren van 

voornoemde verkoper, in Son, ter plaatse gnd tGenen Velde, tussen kvw 

Johannes gnd Didden soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een 

eind strekkend aan erfgoed gnd Niemands Vriend, (1b) een stuk land, in Son, 

tussen erfgoed van de kerk van Son enerzijds en kvw Theodericus gnd Gerofs 

anderzijds, (1c) een streep land, in Son, tussen voornoemde kvw Theodericus 

Gerofs enerzijds en kvw Sophija van Acht anderzijds, welke erfgoederen 

voornoemde verkoper uitgegeven had aan Theodericus zv Rodolphus gnd Roef 

Houtacker, voor 1½ penning cijns en voor voornoemde pacht van 8 mud, (2) 1½ 

mud rogge, maat van Son, die Gerardus van Boect moet leveren aan voornoemde 

verkoper, gaande uit akkers in Son, ter plaatse gnd Pennicart. 

 

Arnoldus van den Venne hereditarie vendidit Willelmo dicto Wadepoel 

hereditariam paccionem septem modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex hereditaria 

paccione octo modiorum bladi (dg: mensure de) mensure de Zonne (dg: mi) 

pro duabus terciis partibus siliginis et pro tercia parte ordei quam 

paccionem octo modiorum bladi dictus venditor solvendam habet hereditarie 

termino solucionis predicto et in Zonne tradendam ex domibus cum suis 

domistadiis et ortis et hereditatibus sibi adiacentibus que fuerant dicti 

venditoris cum suis attinentiis sitis in parochia de Zonne ad locum 

dictum tGhenen Velde inter hereditatem liberorum (dg: liber) quondam 

Johannis dicti Didden soen ex uno et inter communem plateam ex alio 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem dictam Nijemants Vrient (dg: 

item) #et# ex pecia terre sita in dicta parochia (dg: sita in) inter 

hereditatem ecclesie de Zonne ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Theoderici dicti Gerofs ex alio insuper ex strepa terre sita in 

dicta parochia inter hereditatem dictorum liberorum dicti quondam 

Theoderici Gerofs ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Sophije 

de Acht ex alio et quas hereditates iamdictas dictus venditor dederat ad 

pactum (dg: di) Theoderico filio Rodolphi dicti Roef Houtacker scilicet 

pro uno et dimidio denariis census exinde prius solvendis et pro predicta 

paccione octo modiorum bladi ut dicebat atque (dg: un) ex uno et dimidio 

modiis siliginis mensure de Sonne quos Gerardus de Boect dicto venditori 

solvere tenetur hereditarie ex duobus agris sitis in parochia de Zonne in 

loco dicto Pennicart ut dicebat promittens super habita et habita 

warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 328v 08 do 25-11-1389. 

(dg: voornoemde verkoper beloofde aan Walterus Delijen soen 140 Ge). 

 

(dg: dictus venditor promisit Waltero Delijen soen L centum et 

quadraginta Ge). 

 

BP 1178 f 328v 09 do 25-11-1389. 

Arnoldus van den Venne, zijn broer Everardus van den Venne en Arnoldus zvw 

Godescalcus van Lijeshout beloofden aan Walterus Delijen soen 140 Gelderse 

gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Arnoldus (dg: Venne) van den Venne Everardus van den Venne (dg: et) eius 

frater et Arnoldus filius quondam Godescalci de Lijeshout promiserunt 

Waltero Delijen soen (dg: s..) centum et XL Gelre gulden seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 328v 10 do 25-11-1389. 

(dg: Johannes van den Gheldorp schoenmaker: een stuk heide). 
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(dg: Johannes van den Gheldorp sutor peciam terre mericalis). 

 

BP 1178 f 328v 11 do 25-11-1389. 

En hij kan voornoemde pacht terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande heden, 

met 140 Gelderse gulden of de waarde, 7 mud rogge, Bossche maat, als pacht 

van het jaar van wederkoop, en eventuele achterstallige termijnen. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Walterus Delijen soen, Jacobus 

Becker zvw Johannes die Heijrde, Johannes van Kuijc Ghijsbrechts soen, 

Emondus van Tegelen en Arnoldus zvw Godefridus van Lijeshout. De wederkoop 

zal in Den Bosch moeten gebeuren, in het woonhuis van Willelmus gnd 

Wadepoel, of in het wisselkantoor aldaar. 

 

{Met haal verbonden met BP 1178 f 328v 07}. 

A. 

Et poterit redimere dictam paccionem ad (dg: pa) spacium quatuor annorum 

datum presentium sine medio sequentium semper quando sibi placuerit dicto 

spacio pendente cum centum et XL Gelre gulden seu valorem et cum (dg: 

oct) septem modiis siliginis mensure de Busco pro pactu anni redempcionis 

et cum arrestadiis si que defecerint ut in forma. Acta in camera 

presentibus Waltero Delijen soen Jacobo Becker filio quondam Johannis die 

Heijrde Johanne de Kuijc Ghijsbrechts soen et Emondo van Tegelen et 

Arnoldo filio quondam Godefridi de Lijeshout. 

Et huiusmodi redemptio fiet in Busco in domo habitationis (dg: W) 

Willelmi seu in (dg: campi) cambio ibidem datum in festo Katherine hora 

complete anno LXXX nono. 

 

1178 mf9 F 02 f. 329. 

 in festo Katherine: donderdag 25-11-1389. 

 in crastino Katherine: vrijdag 26-11-1389. 

 Sabbato post Katherine: zaterdag 27-11-1389. 

 

BP 1178 f 329r 01 do 25-11-1389. 

Johannes van Gheldorp schoenmaker verkocht aan Jacobus zvw Henricus van der 

Moelen een stuk heide, in Geldrop, ter plaatse gnd in Geen Hostat, tussen 

hr Henricus van Gheldorp priester enerzijds en de gemeint anderzijds, met 

een eind strekkend aan een kamp van voornoemde Johannes, belast met 2 

penning cijns. Voornoemde verkoper heeft recht van weg over dit stuk heide 

naar zijn voornoemd kamp, dat gelegen is aan het eind van voornoemd stuk 

heide. De brief overhandigen aan voornoemde verkoper. 

 

Solvit. 

Johannes de Gheldorp sutor peciam terre mericalis sitam in parochia de 

Gheldorp in loco dicto in Gheen (dg: Host) Hostat inter hereditatem (dg: 

H) domini Henrici de Gheldorp presbitri ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem ex alio #tendentem cum uno fine ad quendam campum dicti 

Johannis# vendidit Jacobo filio quondam Henrici van der Moelen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus denariis census exinde 

solvendis salva dicto venditori via (dg: in e) in dicta pecia terre 

mericalis veniendi eundi et redeundi #et pergendi# per dictam peciam 

terre mericalis ad (dg: quendam) #dictum# campum dicti venditoris situm 

ad finem (dg: ib) dicte pecie terre mericalis quotiens indigebit. Testes 

Goess et Jordus datum in festo Katherine. Tradetur littera dicto 

venditori. 

 

BP 1178 f 329r 02 do 25-11-1389. 

Johannes zvw Arnoldus van Engelant verkocht aan zijn broer Henricus Noet 3 

lopen land en een aangelegen stuk beemd, in Rosmalen, ter plaatse gnd in 

die Klein Sporkt, tussen Thomas van Hijntam enerzijds en Jacobus van 

Engelant anderzijds. 
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Johannes filius quondam Arnoldi de Engelant (dg: hereditarie ven) tres 

lopinatas terre (dg: silig) et peciam prati sibi adiacentem sitas in 

parochia de Roesmalen in loco dicto in die Cleijn Sporct inter 

hereditatem Thome de Hijntam ex uno et inter hereditatem Jacobi de 

Engelant ex alio prout ibidem site sunt vendidit Henrico (dg: Noe) Noet 

suo fratri promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 329r 03 do 25-11-1389. 

Willelmus gnd Lodewijchs soen van Scijnle verkocht aan Petrus gnd Werners 

soen een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit ½ bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd aan het Wijbosse, tussen 

Albertus van Kessel enerzijds en de gemene beemden aldaar anderzijds, reeds 

belast met 20 schelling voornoemd geld. 

 

Solvit. Debent X solidos. 

Willelmus (dg: filius quondam Ludovici) dictus Lodewijchs soen de Scijnle 

hereditarie vendidit Peter! dicto Werners soen hereditarium censum XXX 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex dimidio 

bonario prati sito in parochia de Scijnle in loco dicto aent Wibussche 

inter hereditatem Alberti de Kessel ex uno et inter communia prata ibidem 

ex alio promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XX solidis dicte monete exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 329r 04 do 25-11-1389. 

Henricus Boefs soen beloofde aan Walterus Coptiten 29 Gelderse gulden of de 

waarde met Epiphanie aanstaande (do 06-01-1390) te betalen, op straffe van 

8. 

 

Henricus Boefs soen promisit Waltero Coptiten XXIX Gelre gulden seu 

valorem ad (dg: pur) epijphaniam proxime futuram persolvendos sub pena 

VIII. Testes Goess et Gestel datum supra. 

 

BP 1178 f 329r 05 do 25-11-1389. 

Gerardus en Lerija, kv Willelmus Scilder. 

 

Gerardus et Lerija liberi Willelmi Scilder. 

 

BP 1178 f 329r 06 vr 26-11-1389. 

Reijmboldus Bolleken, Johannes van Oijen zvw Rutgherus, Johannes van 

Amerzoijen en Borchardus zadelmaker, voor zich en voor bloedverwanten en 

vrienden van wijlen Nicholaus van Duer, te weten nakomelingen van wijlen 

Hugo Vedercoper vv voornoemde Nicholaus van Duer, verklaarden verzoend te 

zijn met Johannes gnd Bode en zijn bloedverwanten en vrienden mbt de dood 

van voornoemde Nicholaus van Duer, veroorzaakt door voornoemde Johannes 

Bode. Ze beloofden aan handen van Gerardus van den Wiel, tbv allen die het 

aangaat, dit akkoord van waarde te houden. 

 

Reijmboldus Bolleken Johannes de Oijen filius quondam Rutgheri Johannes 

de Amerzoijen et Borchardus selliparus tamquam pro se et pro (dg: quo) 

quibuscumque consanguineis et amicis genitis et generandis quondam (dg: 

Nil) Nicholai de Duer scilicet ex progenie in latere quondam Hugonis 

Vedercoper patris olim vero dicti Nicholai de Duer recognoverunt se fore 

reconciliatos cum Johanne dicto Bode et cum amicis et consanguineis 

eiusdem Johannis Bode genitis et generandis occacione necis dicti quondam 

Nicholai de Duer facte ut dicitur per dictum Johannem Bode in personam 

dicti quondam Nicholai de Duer promittentes super habita et (dg: hnds) 

habenda ad manus Gerardi van den Wiel ad opus omnium quorum interest quod 

ipsi et suos! consanguinei geniti et generandi ratam servabunt. Testes 
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Goess et Jordanus datum in crastino (dg: K...) #Katherine#. 

 

BP 1178 f 329r 07 vr 26-11-1389. 

Voornoemde Reijmboldus beloofde Johannes van Oijen en Johannes van 

Ameijsoeij hiervan schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Reijmboldus (dg: et Johannes) predictus promisit Johannem de Oijen et 

Johannem de Ameijsoeij ab hiis indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 329r 08 vr 26-11-1389. 

Gerardus van den Wiel beloofde aan Borchardus zadelmaker 5 Hollandse gulden 

of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Gerardus van den Wiel promisit Borchardo selliparo quinque Hollant gulden 

vel valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 329r 09 vr 26-11-1389. 

Theodericus Writer van Vechel verkocht aan Gerardus zv Arnoldus Ghenen soen 

(1) een stuk land, in Geffen, tussen Walterus van Oekel enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) een stuk land, in Geffen, tussen Johannes Lanen 

soen enerzijds en kinderen gnd Scuermans Kijnderen anderzijds, (3) een stuk 

land, in Geffen, tussen voornoemde Gerardus zv Arnoldus Ghenen soen 

enerzijds en Yda gnd Zeghers dochter anderzijds, (4) alle roggelanden van 

voornoemde Theodericus Writer, onder Geffen. 

 

Theodericus Writer de Vechel (dg: omnes terras) peciam terre sitam in 

parochia de Geffen inter hereditatem Walteri de Oekel ex uno et inter 

communem viam ex alio item peciam terre (dg: ter) sitam in dicta parochia 

inter hereditatem Johannis Lanen soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum Scuermans Kijnderen ex alio item peciam terre sitam in 

dicta parochia inter hereditatem Gerardi (dg: Arts soen) #filii Arnoldi 

Ghenen soen# ex uno et inter hereditatem (dg: Z) Yde dicte Zeghers 

dochter ex alio atque omnes et singulas (dg: hereditates ac) terras 

siligineas dicti Theoderici Writer quocumque locorum infra parochiam (dg: 

d) predictam #sitas# (dg: spectantes) ut dicebat vendidit #dicto# Gerardo 

filio (dg: f quon) Arnoldi Ghenen soen promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 329r 10 vr 26-11-1389. 

Johannes van der Hautart vernaderde en behield. 

 

Nota. 

Johannes van der Hautart prebuit (dg: et reportavit testes datum supra) 

et obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 329r 11 za 27-11-1389. 

Voornoemde Johannes van der Hautart droeg voornoemd naderrecht over aan 

Petrus Pels verwer. 

 

Dictus Johannes van der Hautart huiusmodi jus redempcionis supportavit 

Petro Pels tinctori promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Goess et Jorden datum sabbato post (dg: post) Katherine. 

 

BP 1178 f 329r 12 za 27-11-1389. 

Petrus Pels verwer en Reijmboldus zvw Johannes Reijmbouts soen beloofden 

aan Walterus van Berze zv Johannes van Berze 100 Hollandse gulden of ander 

gouden paijment van dezelfde waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) 

te betalen. 
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Petrus Pels tinctor et Reijmboldus filius quondam Johannis Reijmbouts 

soen promiserunt Waltero de Berze filio Johannis de Berze centum Hollant 

gulden seu aliud aureum pagamentum eiusdem valoris ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 329r 13 za 27-11-1389. 

Gerardus van Berkel maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door hr Theodericus Rover met zijn goederen. 

 

Gerardus de Berkel omnes vendiciones et aienaciones factas per dominum 

Theodericum Rover cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 329r 14 za 27-11-1389. 

Sophia dvw Gerardus Loij de oudere maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Ghisbertus van Ghestel zvw Johannes van 

Zegheworp met de helft van een kamp, gnd die Hamakker, in Boxtel, achter de 

plaats gnd Stapelen, en met andere goederen van voornoemde Ghisbertus. 

 

Solvit. 

Sophia filia quondam Gerardi Loij (dg: p) senioris omnes et singulas 

vendiciones et alienaciones factas per Ghisbertum de Ghestel filium 

quondam Johannis de Zegheworp cum medietate cuiusdam campi dicti die 

Hamacker siti in parochia de Bucstel retro locum dictum Stapelen et cum 

ceteris bonis dicti Ghisberti calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 329r 15 za 27-11-1389. 

Walterus zvw Johannes Metten soen droeg al zijn goederen, beesten en varend 

goed, over aan Ghibo Rutten soen van Vlimen. 

 

Solvit. 

Walterus filius quondam Johannis Metten soen omnia sua (dg: s) bona (dg: 

tam) mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque consistentia 

sive sita et omnes suas bestias et bona pecoralia quocumque consistentia 

ut dicebat supportavit Ghiboni Rutten soen de Vlimen promittens 

warandiam. Testes Gerardus et Gestel datum supra. 

 

1178 mf9 F 05 f. 329v. 

 Sabbato post Katherine: zaterdag 27-11-1389. 

 Sexta post Andree: vrijdag 03-12-1389. 

 

BP 1178 f 329v 01 za 27-11-1389. 

Gerardus Feijtkoren verkocht aan Johannes Broc zvw Petrus Broc, tbv hem en 

zijn vrouw Katherina, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen erfgoed, gnd Melijs Hoeve, in Moergestel, tussen Johannes 

Vannuis? soen enerzijds en Arnoldus Cleijnnart anderzijds, (2) 2 stukken 

land, in Moergestel, ter plaatse gnd in de Inslag, tussen Henricus Wouters 

enerzijds en Elizabeth Wouters anderzijds, (3) een beemd, gnd die Beirct, 

in Moergestel, tussen Willelmus Vos enerzijds en Johannes Sledde 

anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. De langstlevende krijgt geheel 

de pacht. 

 

Gerardus Feijtkoren legitime vendidit Johanni Broc filio quondam Petri 

Broc (dg: vitalem) ad opus sui et ad opus Katherine sue uxoris vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam dictorum Johannis et Katherine et non ultra Remigii et in Busco 

tradendam ex (dg: p) domo et orto et (dg: pe) hereditate sibi adiacente 

(dg: sitis) dictis Melijs Hoeve sitis in parochia de Ghestel prope 

Oesterwijc inter hereditatem Johannis Vannuis? soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Cleijnnart ex alio atque ex (dg: pecia) duabus peciis 
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terre sitis in dicta parochia in loco dicto in den Inslach inter 

hereditatem Henrici Wouters ex uno et inter hereditatem Elizabeth Wouters 

ex alio item ex prato dicto die Beirct sito in dicta parochia inter 

hereditatem Willelmo! Vos ex uno et inter hereditatem Johannis Sledde ex 

alio promittens super #habita et habenda# omnia warandiam et aliam 

obligationem obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi et 

sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter possidebit. 

Testes Goess et Jorden datum sabbato post Katherine. 

 

BP 1178 f 329v 02 za 27-11-1389. 

Albertus zvw Nijcholaus gnd Daems soen verkocht aan Johannes Scrage een 

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

leveren, gaande uit (1) een stuk land, 10 lopen rogge groot, in Heeswijk, 

tussen Albertus gnd Sceelwart enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 30 schelling gemeen paijment, (2) 1 

zesterzaad roggeland, gnd die Hege, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, 

tussen Henricus Keijser enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Albertus filius quondam Nijcholai dicti Daems soen hereditarie vendidit 

Johanni Scrage hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia 

terre decem lopinos siliginis in semine capiente sita in parochia de 

Hezewijc inter hereditatem Alberti dicti Sceelwart ex uno et inter (dg: 

communem) communitatem ex alio item ex una sextariata terre siliginee 

dicta (dg: de) die Heghe sita in parochia de Roesmalen in loco dicto (dg: 

Heze) Bruggen inter hereditatem Henrici Keijser ex uno et inter communem 

plateam ex alio promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu XXX solidorum communis 

pagamenti ex (dg: d) primodicta pecia terre prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Gerardus et Gestel datum sabbato post 

Katherine. 

 

BP 1178 f 329v 03 za 27-11-1389. 

Theodericus van Doerne alias van Keppel verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

(dg: Di) Theodericus de Doerne alias de Keppel prebuit et reportavit. 

 

BP 1178 f 329v 04 za 27-11-1389. 

Jkvr Luijtgardis wv Johannes van Nuwelant droeg al haar beesten, varend 

goed en gerede goederen over aan Rijcoldus Borchgreve. 

 

Domicella Luijtgardis relicta quondam Johannis de Nuwelant omnes suas 

bestias et bona sua pecoralia quecumque atque omnia bona sua parata 

quocumque consistentia supportavit Rijcoldo (dg: Borgreve) Borchgreve 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 329v 05 za 27-11-1389. 

Mechtildis van Gherwen wv Gerardus nzvw Tielkinus gnd Ysebout clericus 

droeg over aan haar kinderen Gerardus en Johannes haar vruchtgebruik in een 

huis, erf en tuin in Den Bosch, aan de straat gnd Oude Huls, tussen erfgoed 

van Henricus gnd Croeke vleeshouwer enerzijds en erfgoed van Henricus gnd 

Scoenmaker anderzijds, welk huis, erf en tuin voornoemde wijlen Gerardus 

verworven had van Jacobus gnd Varleta die lombard. 

 

Mechtildis (dg: #de Ghe# relicta quondam) de Gherwen relicta quondam (dg: 

Gerardi de Neijnsel cijrothecarii) #Gerardi filii naturalis quondam 

Tielkini dicti Ysebout clerici# cum tutore suum usufructum sibi 

competentem in domo (dg: domo et a) #et area# et orto sitis in Busco ad 

vicum dictum Aude Huls inter hereditatem Henrici dicti Croeke carnificis 

ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Scoenmaker ex alio quam domum 
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(dg: et ortum) aream et ortum dictus quondam Gerardus erga Jacobum dictum 

Varleta die lombaert acquisiverat prout in litteris supportavit Gerardo 

et Johanni suis liberis promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui in dicto usufructu existentem deponere. Testes 

Gerardus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1178 f 329v 06 vr 03-12-1389. 

Voornoemde Gerardus en Johannes verkochten voornoemd huis76, erf en tuin aan 

Godefridus zvw Godefridus gnd Marcelijs soen. 

 

Dicti Gerardus et Johannes (dg: de) fratres dictas domum aream et ortum 

hereditarie vendiderunt Godefrido filio quondam Godefridi dicti Marcelijs 

soen supportaverunt cum omnibus litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Vladeracken et 

Scilder datum sexta post Andree. 

 

BP 1178 f 329v 07 vr 03-12-1389. 

Henricus Lisscap de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: di) Henricus Lisscap junior prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 329v 08 vr 03-12-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 30 Hollandse gulden77 of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus (dg: vend) emptor promisit dictis venditoribus XXX Hollant gulden 

vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 329v 09 za 27-11-1389. 

Belija wv Johannes van der Merendonc droeg voer aan haar zoon Denkinus haar 

vruchtgebruik in 1/5 deel, dat behoorde aan voornoemde wijlen Johannes, in 

een kamp, gnd die Merendonkse Hoeve, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, 

tussen erfg vw Gerardus van Zoemeren enerzijds en Petrus van Bruggen en 

zijn medeërfgenamen anderzijds, te weten in het 1/5 deel dat beiderzijds 

ligt tussen Willelmus van Overackier, zoals dit 1/5 deel aan wijlen 

voornoemde Johannes na gerechtelijke deling van dit kamp ten deel was 

gevallen. Voornoemde Denkinus verkocht voornoemd 1/5 deel aan Willelmus van 

Overacker, dit 1/5 deel belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 20 

schelling gemeen paijment. 

 

Belija relicta quondam Johannis van der Merendonc cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in una quinta parte que dudum spectabat ad 

dictum quondam Johannem (dg: si) in quodam campo dicto die Merendoncsche 

Hoeve sito in parochia de Scijnle in loco dicto Eilde inter hereditatem 

heredum quondam Gerardi de Zoemeren ex uno et inter hereditatem Petri de 

Bruggen et suorum coheredum ex alio scilicet in illa quinta parte que 

sita est inter hereditatem Willelmi de Overackier ex utroque latere 

coadiacentem prout huiusmodi quinta pars ibidem sita est et dicto quondam 

Johanni per quandam divisionem factam per judicem in Busco de (dg: -e) 

dicto campo cessit in partem ut dicebat (dg: su) supportavit Denkino suo 

filio promittens #cum tutore# ratam servare et obligationem ex parte sui 

in dicto usufructu existentem deponere. Quo facto dictus Denkinus dictam 

quintam partem vendidit Willelmo de Overacker promittentes et cum (dg: 

cum) eo dicta Belija eius mater cum tutore warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi et hereditario censu XX solidorum 

communis pagamenti ex dicta quinta parte prius de jure solvendis. Testes 

                         
76 Zie → BP 1180 p 628v 12 di 21-11-1396, verkoop van dit huis. 
77 Zie → BP 1179 p 204v 09 za 14-01-1391, Johannes droeg zijn helft over aan 

zijn broer Gerardus. 
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Scilder et Jordanus datum sabbato post Katherine. 

 

BP 1178 f 329v 10 za 27-11-1389. 

Johannes van den Doren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: de de) van den Doren prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 329v 11 za 27-11-1389. 

Johannes die Brouwer en zijn vrouw Elizabeth dv Arnoldus Cleijnnael wv 

Hermannus zvw Bruijstinus van Andel droegen over aan Margareta, dv 

voornoemde Elizabeth en wijlen Hermannus, en aan Arnoldus van Beke zv 

Johannes Jacobs soen van der Lijnden ev Gertrudis, dv voornoemde Elizabeth 

en wijlen Hermannus, het vruchtgebruik, behorend aan voornoemde Elizabeth, 

in (1) een hofstad78 en tuin in Oisterwijk, tussen Johannes Wijtman 

enerzijds en Jacobus zvw Johannes Noudens soen anderzijds, (2) een beemd 

gnd het Goer Broek, in Oisterwijk, tussen wijlen Johannes Nerincs enerzijds 

en Henricus Wise anderzijds. 

 

Johannes die Brouwer maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris 

filie (dg: quo) Arnoldi Cleijnnael relicte quondam Hermanni filii quondam 

Bruijstini de Andel et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore 

usufructum dicte Elizabeth competentem in quodam (dg: ..) domistadio et 

orto cum suis edificiis et attinentiis sitis in Oesterwijc inter 

hereditatem Johannis Wijtman ex uno et inter hereditatem Jacobi filii 

quondam Johannis Noudens soen ex alio atque in quodam prato dicto tGoer 

Broec sito in parochia de Oesterwijc inter hereditatem quondam Johannis 

Nerincs ex uno et inter hereditatem Henrici Wise ex alio supportaverunt 

Margarete filie dictorum Elizabeth et quondam Hermanni et Arnoldo Beke 

filio (dg: Jacobi dicti) Johannis Jacobs soen van der (dg: H) Lijnden 

marito legitimo Gertrudis sue uxoris filie dictorum Elizabeth et quondam 

Hermanni promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Gerardus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1178 f 329v 12 za 27-11-1389. 

Voornoemde Johannes en Elizabeth ontlastten voornoemde Margareta en 

Arnoldus van Beke van een lijfrente van 8 Hollandse gulden, die voornoemde 

Margareta en Arnoldus van Beke aan voornoemde Elizabeth beloofd hadden voor 

hr Henricus Luten priester, als notaris. 

 

Dicti Johannes et Elizabeth quitaverunt dictos Margaretam et Arnoldum de 

Beke a vitali pensione octo Hollant gulden quos dicti Margareta et 

Arnoldus de Beke promiserant dare et exsolvere dicte Elizabeth ad (dg: 

eius) vitam eiusdem Elizabeth et non ultra coram domino Henrico Luten 

presbitro tamquam coram notario et testibus ad hoc vocatis et ab (dg: hi) 

omnibus promissionibus et obligationibus dicte Elizabeth coram dicto 

notario occacione pensionis factis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 329v 13 za 27-11-1389. 

(dg: hiervan een instrument maken). 

 

(dg: Et fiet instrumentum super eodem). 

 

BP 1178 f 329v 14 za 27-11-1389. 

Voornoemde Margareta en Arnoldus van Beke beloofden aan voornoemde 

Elizabeth een lijfrente van 8 Hollandse gulden of de waarde, met 

Allerheiligen te betalen. 

 

                         
78 Zie → BP 1178 f 348r 04 za 05-02-1390, verkoop van een erfcijns uit de 

helft van een hofstad hier ter plaatse. 



Bosch’ Protocol jaar 1389 06. 

 

173 

Dicti Margareta #cum tutore# et Arnoldus de Beke promiserunt indivisi 

#super omnia habita et habenda# se daturos et soluturos dicte Elizabeth 

vitalem pensionem octo Hollant gulden seu valorem anno quolibet ad vitam 

dicte Elizabeth et non ultra omnium sanctorum ex omnibus suis bonis 

#habitis et habendis# (dg: et cum alter dictorum) et cum mortua fuerit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 329v 15 za 27-11-1389. 

Voornoemde Margareta beloofde één helft van deze lijfrente te betalen. 

 

Dicta Margareta cum tutore promisit unam medietatem dicte pensionis 

taliter exsolvere quod dicto Arnoldo dampna exinde non eveniant. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 329v 16 za 27-11-1389. 

Voornoemde Arnoldus beloofde één helft van deze lijfrente te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia unam medietatem dicte pensionis 

exsolvere sic quod (dg: quod) dicte Margarete dampna exinde non (dg: 

exin) eveniant. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 F 03 + F 04, los folium na f.228: f. 228A ook genummerd 221A. 

 Quarta post pascha: woensdag 01-04-1388. 

 anno LXXX octavo mensis aprilis die prima: woensdag 01-04-1388. 

 

BP 1178 f 228ar 01 ±wo 01-04-1388. 
Waarschijnlijk is dit hetzelfde contract als BP 1178 f 321ar 01 ±wo 01-04-1388. 

Johannes Spikerman en zijn kinderen Johannes en Elizabeth verkochten aan 

Willelmus Scilder een n-erfcijns van 24 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, gaande uit (1) een erfgoed gnd 

Middelhof en daaraan gelegen erfgoederen en tuinen, in Oostelbeers, tussen 

Johannes Ackerman enerzijds en de gemene weg anderzijds, strekkend met een 

eind aan Willelmus van Spulle en met het andere eind aan de plaats gnd die 

Loenhof, (2) een beemd, in Vessem, ter plaatse gnd in het Molenbroek, 

tussen Ghisbertus Peijnsart enerzijds en erfgoed van zekeren gnd der 

Koeteren van den Wondert Eijnde anderzijds, (3) die Hardbeemd, in Vessem, 

ter plaatse gnd op die Spegdonk, tussen Henricus van den Voege enerzijds en 

Johannes Willems soen anderzijds, (4) Zeelkens Beemd, in Oostelbeers, ter 

plaatse gnd in het Berzebroek, tussen kv Elizabeth van Broechoven enerzijds 

en de beemden van Wintelre anderzijds, strekkend met een eind aan de Aa en 

met het andere eind aan Jacobus van Baest, reeds belast met de grondcijns 

(5) de watermolen in Oostelbeers, reeds belast met een b-erfpacht van 1½ 

mud rogge en 1 mud gerst, maat van Beers, en een b-erfcijns van 22 

schelling paijment. Zeelkens Beemd en watermolen voorts belast met een 

lijfrente van 10 oude schilden op het leven van broeder Jacobus Scilder. 

 

Johannes Spikerman Johannes et Elizabeth eius liberi #cum tutore# 

hereditarie vendiderunt Willelmo Scilder hereditarium censum XXIIII 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Remigii et mediatim pasche 

ex hereditate dicta Middelhof et ex hereditatibus et ortis sibi 

adiacentibus sitis in parochia de Oestelberze inter hereditatem Johannis 

Ackerman ex uno et inter (dg: here) communem plateam ex alio tendentibus 

cum uno fine ad hereditatem Willelmi de Spulle et cum reliquo fine ad 

locum dictum die Loenhof item ex (dg: here) prato sito in (dg: d) 

parochia de Vessem in loco dicto int Molenbroec inter hereditatem 

Ghisberti Peijnsart ex uno et ex hereditatem dictorum der Koeteren van 

den Wondert Eijnde ex alio item ex prato #dicto die Hardbeemt# sito in 

parochia de Vessem in loco dicto op die Spegdonc (dg: inter) inter 

hereditatem Henrici van den Voege ex uno et inter hereditatem Johannis 

Willems soen ex alio (dg: tendente cum) atque ex quodam prato dicto 

Zeelkens Beemt sito in parochia de Oestelberze in loco dicto int 

Berzebroec inter hereditatem liberorum Elizabeth de Broechoven ex uno et 
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inter prata de Wijnterle ex alio tendente cum uno fine ad aquam dictam 

die Aa et cum reliquo fine ad hereditatem Jacobi de Baest atque ex (dg: 

medietate) molendino aquatili sito in Oestelberze atque ex attinentiis et 

jure eiusdem molendini aquatilis singulis et universis ut dicebant 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi ex dicto prato die Zeelkensbeemt 

vocato atque hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis et 

unius modii ordei mensure de Berze et hereditario censu viginti duorum 

solidorum (dg: .) pagamenti (dg: ut dice) ex dicto molendino aquatili 

prius solvendis et vitali pensione X aude siclde ad vitam fratris Jacobi 

Scilder ex dictis prato Zeelkensbeemt vocato ?et ex dicto molendino 

aquatili cum suis attinentiis et jure prius solvendis et sufficientem. 

Testes Lonijs et Berwout datum quarta post pascha. 

 

BP 1178 f 228ar 02 wo 01-04-1388. 

Hiervan een instrumentum maken. Zouden ze de cijns niet betalen op de 

vastgestelde termijnen, of binnen een maand daarna, en zouden daar gedingen 

van komen, dan moeten de kosten daarvan betaald worden, na opgave, zonder 

dat ze aangetoond moeten worden. Opgesteld in het huis van Willelmus 

Scilder in aanwezigheid van Theodericus Berwout, Goeswinus Steenwech en 

Rodolphus zv Rodolphus de Ghemert. 

 

+. 

Et fiet instrumentum et promiserunt insuper super habita et habenda sub 

pena ?exactionis et pena XXIIII librarum quolibet anno dand[orum] si non 

solverint dictis terminis seu infra mensem semper sine medio sequentem et 

si pro...sis contingat placita (dg: pro) in judicio spirituali vel 

seculari indempnem servare et ab huiusmodi dampnis et expensis relevare 

ad simplex eius dictum sine aliqua probatione. Acta in domo Willelmi 

Scilder presentibus Theoderico Berwout Goeswino Steenwech et Rodolpho 

filio Rodolphi de Ghemert testibus datum anno LXXX octavo mensis aprilis 

die prima hora complete. 

 

1178 mf9 F 06 f. 330. 

 Sabbato post Katherine: zaterdag 27-11-1389. 

 in crastino Andree: woensdag 01-12-1389. 

 in festo Andree: dinsdag 30-11-1389. 

 Tercia post epijphanie: dinsdag 11-01-1390. 

 Quarta post Marcelli: woensdag 19-01-1390. 

 Secunda post conversionem Pauli: maandag 31-01-1390. 

 

BP 1178 f 330r 01 za 27-11-1389. 

Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc beloofde aan Johannes die Loze zv Cristina 

en Wedigo zvw Bartholomeus gnd Meus Wegen soen 27 Gelderse gulden of de 

waarde met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Gerardus Cnode filius quondam Ghibonis Herinc promisit #super habita et 

habenda# Johanni die Loze filio Cristine et (dg: Barth) Wedigoni filio 

quondam Bartholomei dicti Meus Wegen soen (dg: XXVIII Ghe) XXVII Gelre 

gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

Gerardus et Jorden datum sabbato post Katherine. 

 

BP 1178 f 330r 02 za 27-11-1389. 

Henricus van Zulikem en Jacobus gnd Stevens droegen79 over aan Henricus 

Coppen soen uten Hasselt 600 dobbel mottoen geld van Brabant, die Henricus 

van Hijntam beloofd80 had aan Johannes zvw Walterus van Hijntam, tbv hem en 

                         
79 Zie ← BP 1178 f 248v 09 za 03-07-1389, (eerste) overdracht van de 

schuldbekentenis. 
80 Zie ← BP 1177 f 093r 10 wo 30-12-1383, belofte na maning 600 Brabant 

dobbel te betalen. 
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Walterus nzvw voornoemde Walterus van Hijntam, en welke 600 dobbel mottoen 

voornoemde Johannes en Walterus overgedragen hadden aan voornoemde Henricus 

van Zulikem en Jacobus. 

 

Henricus de Zulikem et Jacobus dictus Stevens sexcentos aureos denarios 

communiter dobbel mottoen vocatos monete Brabantie (dg: promissos) quos 

Henricus de Hijntam promiserat Johanni filio quondam Walteri de Hijntam 

ad opus sui et ad opus Walteri filii naturalis dicti quondam Walteri de 

Hijntam et quos sexcentos aureos denarios communiter dobbel mottoen 

vocatos monete Brabantie dicti Johannes et Walterus supportaverant dictis 

Henrico de Zulikem et Jacobo prout in litteris supportaverunt Henrico 

(dg: filio) Coppen soen uten Hasselt cum litteris et aliis et jure (dg: 

pro). Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 330r 03 za 27-11-1389. 

Voornoemde Henricus Coppen soen beloofde aan voornoemde Henricus van 

Zulikem en Jacobus Stevens 21 oude schilden of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Dictus Henricus Coppen soen promisit dictis Henrico de Zulikem et Jacobo 

Stevens XXI aude scilde seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 330r 04 za 27-11-1389. 

Voornoemde Henricus Coppen soen beloofde aan Henricus van Zulikem 65 oude 

schilden, 4 Hollandse gulden voor 3 oude schilden gerekend of de waarde, 

met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Dictus Henricus Coppen soen promisit Henrico de (dg: Zul) Zulikem (dg: 

LX) sexaginta quinque aude scilde scilicet (dg: quatuor) quatuor Hollant 

gulden pro tribus aude scilde seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 330r 05 za 27-11-1389. 

Johannes gnd die Brouwer en zijn vrouw Elizabeth, dv Arnoldus Cleijnnael en 

wv Hermannus zvw Bruijstinus van Andel, droegen over aan Margareta, dv 

voornoemde Elizabeth en wijlen Hermannus, en aan Arnoldus van de Beke zv 

Johannes zv Jacobus van der Lijnden ev Gertrudis, dv voornoemde Elizabeth 

en wijlen Hermannus, 1/3 deel in de helft van 15 bunder erfgoed gnd moer, 

in Moergestel, ter plaatse gnd die Oude Hoeve, naast Willelmus Sceijnckel, 

te weten in de helft richting de gemene weg. Arnoldus Cleijnnael deed 

afstand. 

 

Johannes dictus die Brouwer maritus (dg: et tutor) legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris filie Arnoldi Cleijnnael relicta quondam (dg: Br) 

Hermanni filii quondam Bruijstini de Andel et dicta Elizabeth cum eodem 

tamquam cum tutore unam terciam partem ad (dg: -e) se spectantem in 

medietate quindecim bonariorum hereditatis dicte moer site in parochia de 

Ghestel prope Oesterwijc in loco dicto die Oude Hoeve iuxta hereditatem 

Willelmi Sceijnckel scilicet in illa medietate que sita est versus 

communem plateam ibidem supportaverunt Margarete filie dictorum Elizabeth 

et quondam Hermanni et Arnoldo de Beke filio Johannis filii Jacobi van 

der (dg: Hij) Lijnden marito legitimo Gertrudis filie dictorum Elizabeth 

et quondam Hermanni promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Quo facto Arnoldus Cleijnnael super dicta (dg: d) tercia 

parte et jure ad opus dictorum Margarete et Arnoldi renunciavit 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 330r 06 za 27-11-1389. 

Voornoemde Margareta beloofde aan voornoemde Johannes Brouwer 35 Gelderse 

gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390) te betalen. De 
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brief overhandigen aan Arnoldus Cleijnnael en Jacobus van Oefel. 

 

Dicta Margareta promisit dicto Johanni Brouwer XXXV Gelre gulden seu 

valorem ad purificationis (dg: purificationis) proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera Arnoldo Cleijnnael et 

Jacobo de Oefel. 

 

BP 1178 f 330r 07 wo 01-12-1389. 

Voornoemde Johannes droeg voornoemde 35 Gelderse gulden over aan Arnoldus 

Cleijnnael en Jacobus van Oefel. 

 

Dictus Johannes dictos XXXV Gelre gulden supportavit Arnoldo Cleijnnael 

et Jacobo de Oefel. Testes Penu et Goess datum in crastino Andree. 

 

BP 1178 f 330r 08 wo 01-12-1389. 

Johannes gnd die Brouwer en zijn vrouw Elizabeth, dv Arnoldus Cleijnnael wv 

Hermannus zvw Bruijstinus van Andel, droegen over aan Arnoldus Cleijnnael, 

voor de duur van zijn leven, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

die Johannes Steijmpel zvw Walterus Steijmpel beloofd had aan voornoemde 

Arnoldus Cleijnnael, met Lichtmis in Oisterwijk te leveren, gaande uit een 

huis, erf en tuin met toebehoren, gelegen onder de vrijheid van Oisterwijk, 

tussen erfgoed behorend aan het altaar van Sint-Katherina in de kerk van 

Oisterwijk enerzijds en Johannes Tappijtwever anderzijds, welke pacht aan 

hen behoort. 

 

Dicti Johannes Brouwer et Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco (dg: 

solvendam here) quam Johannes Steijmpel filius quondam Walteri Steijmpel 

promisit se daturum et soluturum Arnoldo Cleijnnael hereditarie 

purificationis et in Oesterwijc traditurum ex domo et area et orto cum 

suis attinentiis sitis infra libertatem de Oesterwijc inter hereditatem 

spectantem ad altare beate Katherine site in ecclesia de Oesterwijc ex 

uno et inter hereditatem Johannis Tappijtwever ex alio prout in litteris 

et quem ad se spectare dicebant supportaverunt dicto Arnoldo Cleijnnael 

(dg: ad) ab eodem ad eius vitam possidendam et non ultra promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum ad vitam Arnoldi Cleijnnael 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 330r 09 di 30-11-1389. 

Boudewinus Lijsmoden soen droeg over aan de secretaris, tbv zijn zoon 

Arnoldus Wonder, zijn vruchtgebruik in alle goederen, die aan zijn 

voornoemde zoon Arnoldus Wonder gekomen waren na overlijden van zijn moeder 

Nenna, resp. aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde Boudewinus. 

 

Boudewinus Lijsmoden soen usufructum sibi competentem in omnibus bonis 

que Arnoldo Wonder suo filio de morte quondam Nenne eius (dg: f) matris 

successione sunt advoluta et post mortem dicti Boudewini successione 

advolventur quocumque consistentibus sive sitis supportavit mihi ad opus 

dicti Arnoldi Wonder promittens ratam servare. Testes Scilder et Goess 

datum in festo Andree. 

 

BP 1178 f 330r 10 di 11-01-1390. 

Voornoemde Arnoldus Wonder verkocht voornoemde goederen aan Ygrammus 

Pangelart. 

 

Dictus Arnoldus Wonder dicta bona omnia et singula vendidit Ygrammo 

Pangelart promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Gerardus et Goess datum tercia post epijphanie. 

 

BP 1178 f 330r 11 wo 19-01-1390. 

Voornoemde Ygrammus droeg voornoemde goederen over aan voornoemde 
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Boudewinus. 

 

{Dit contract is later ertussen geschreven.} 

Dictus Ygrammus dicta bona supportavit dicto Boudewino promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Gerardus et 

Goeswinus datum quarta post Marcelli. 

 

BP 1178 f 330r 12 ma 31-01-1390. 

Theodericus Buc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Buc prebuit et reportavit. Testes Penu et Scilder datum 

secunda post conversionem Pauli. 

 

BP 1178 f 330r 13 ma 31-01-1390. 

(dg: Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra). 

 

BP 1178 f 330r 14 dinsdag 11-01-1390. 

Voornoemde Ygrammus verhuurde voornoemde goederen aan voornoemde 

Boudewinus, voor de duur van zijn leven, per jaar voor 10 schelling, met 

Kerstmis te betalen. De huursom is voldaan. 

 

Dictus Ygrammus dicta bona locavit dicto Boudewino ad eius vitam 

possidenda anno quolibet pro X solidis dandis sibi nativitatis Domini et 

recognovit sibi de pretio fore satisfactum. Testes datum supra. #Datum 

tercia post epiphanije#. 

 

BP 1178 f 330r 15 di 30-11-1389. 

Aleijdis, dv Gerardus van den Velde en wv Engbertus zv Enghelbertus van den 

Venne, droeg over aan voornoemde Enghelbertus van den Venne tbv zijn/haar? 

kinderen haar vruchtgebruik in een huis en erf, eertijds van Reijnerus van 

Holten, in Den Bosch, in de Vughterstraat, over de Molenbrug, tussen 

erfgoed van wijlen Johannes gnd Mesmaker enerzijds en erfgoed van wijlen 

Henricus Beijer anderzijds, welk huis en erf eerstgenoemde wijlen 

Enghelbertus gekocht81 had van Willelmus van Lijlle smid. 

 

(dg: Ale) Aleijdis filia (dg: quond) Gerardi van den Velde relicta 

quondam Engberti #filii Enghelberti (dg: v)# van den Venne cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in domo et area que fuerat (dg: q) 

Reijneri de Holten sita in Busco in vico Vuchtensi ultra pontem dictum 

die Molenbrugge inter hereditatem (dg: J) quondam Johannis dicti Mesmaker 

ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Beijer ex alio quam domum et 

aream primodictus quondam Enghelbertus erga Willelmum de Lijlle fabrum 

emendo acquisiverat prout in litteris supportavit dicto Enghelberto van 

den Venne #ad opus liberorum suorum# promittens cum tutore ratam servare 

et obligationem (dg: d) ex parte sui deponere. Testes Scilder et Goess 

datum in festo Andree. 

 

BP 1178 f 330r 16 di 30-11-1389. 

Voornoemde Aleijdis, dv Gerardus van den Velde en wv Engbertus zv 

Enghelbertus van den Venne, droeg over aan voornoemde Engbertus van den 

Venne tbv zijn/haar? kinderen haar vruchtgebruik in alle erfelijke goederen 

die voornoemde wijlen Enghelbertus zv Enghelbertus van den Venne bezeten 

had, voordat voornoemde Aleijdis en wijlen haar man Enghelbertus trouwden, 

en in alle andere goederen die voornoemde Aleijdis en wijlen Enghelbertus 

tijdens hun huwelijk verworven hadden. Voornoemde Aleijdis behoudt het 

vruchtgebruik in een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Enghelbertus van den Venne aan zijn zoon voornoemde wijlen 

                         
81 Zie ← BP 1176 f 126v 01 do 19-04-1380, verkoop van dit huis. 
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Enghelbertus leverde. 

 

Dicta Aleijdis cum tutore ut supra suum usufructum sibi competentem in 

omnibus aliis bonis #hereditariis# que dictus quondam Enghelbertus filius 

Enghelberti van den Venne habuit ante (dg: dic) dicta Aleijdis et dictus 

quondam Enghelbertus eius maritus per matrimonium copulabantur atque ex 

omnibus aliis ?bonis hereditariis que dicti Aleijdis et quondam 

Enghelbertus integro thoro et matrimonio inter eos #seu eorum alter# 

acquisiverant supportavit dicto Engberto van den Venne #ad opus suorum 

liberorum# promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere (dg: ex) salvo tamen dicte Aleijdi et sibi reservato suo 

usufructu sibi competente in hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco quam dictus Enghelbertus van den 

Venne dicto quondam Enghelberto suo filio solvere consuevit et tenebatur 

prout in litteris dicebat contineri. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 330r 17 di 30-11-1389. 

Voornoemde Engbertus beloofde aan voornoemde Aleijdis 60 Hollandse gulden 

of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) 

en de andere helft met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1390). 

 

Dictus Engbertus promisit dicte Aleijdi LX Hollant gulden seu valorem 

mediatim antivitatis (dg: Phi) Johannis proxime futurum et mediatim a 

nativitate Domini proxime futuro ultra annum persolvendos etc. Testes 

datum supra. 

 

1178 mf9 F 07 f. 330v. 

 in festo Andree: dinsdag 30-11-1389. 

 Quinta post Andree: donderdag 02-12-1389. 

 in crastino Andree: woensdag 01-12-1389. 

 Sabbato post Andree: zaterdag 04-12-1389. 

 Quarta post Marcelli: woensdag 19-01-1390. 

 

BP 1178 f 330v 01 di 30-11-1389. 

Henricus van den Vloeghe van Vessem verkocht aan Goeswinus Moedel zvw 

Bertoldus Dircs soen een n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit een beemd in Vessem, ter plaatse gnd in dat Wagengat, 

tussen Johannes Spikerman enerzijds en kvw Marcelius de Vessem anderzijds, 

reeds belast met de grondcijnzen. 

 

Henricus van den Vloeghe de Vessem hereditarie vendidit Goeswino Moedel 

filio quondam Bertoldi Dircs soen hereditarium censum trium librarum 

monete solvendum hereditarie Remigii ex quodam prato sito in parochia de 

Vessem in loco dicto in dat Wagengatt inter hereditatem Johannis 

Spikerman ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Marcelii de 

Vessem ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes Scilder et Goess datum in festo Andree. 

 

BP 1178 f 330v 02 di 30-11-1389. 

Ywanus van Vauderic droeg over aan zijn zoon Egidius, tbv hem en zijn 

andere kinderen broeder Arnoldus van Ghele, broeder Wijnricus en Goeswinus, 

zijn vruchtgebruik in alle goederen, die aan zijn voornoemde kinderen 

gekomen waren na overlijden van hun moeder Oda dvw Egidius van Ghele, resp. 

die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Ywanus. 

 

Ywanus de Vauderic suum usufructum [sibi] competentem in omnibus bonis 

que #fratri# Arnoldo de (dg: Gheerlaco) Ghele Egidio fratri Wijnrico et 

Goeswino suis liberis de morte quondam Ode eorum matris filie quondam 

Egidii de Ghele successione advolutis et post mortem dicti Ywani 

successione advolvendis quocumque consistentibus sive sitis supportavit 
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dicto Egidio #suo filio# ad opus sui et ad opus aliorum liberorum 

predictorum promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere in dicto usufructu. Testes Gerardus et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 330v 03 do 02-12-1389. 

Vrouwe Gertrudis van Werthuijsen abdis, voor zich en voor haar klooster. 

Henricus van den Cloet, namens abdis en klooster van Sint-Clara in Den 

Bosch verpachtte aan Marcelius van Bruggen de goederen van voornoemd 

klooster, in Schijndel, ter plaatse gnd op die Achterste Hautart, voor een 

periode van 7 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390), per 

jaar voor 22 Brabantse dobbel of de waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

Marcelius zal elk jaar (1) voor het klooster 12 vrachten turf uitgraven, in 

een moer, voor de deur van voornoemde goederen, die drogen en, voor zijn 

rekening, in Den Bosch afleveren, (2) ook? elk jaar, 2 vrachten hooi aan 

het klooster geven en die in Den Bosch afleveren, (3) elk jaar ½ mud 

raapzaad aan het klooster leveren, (4) elk jaar 12 kapoenen voor het 

klooster houden en voeden, (5) elk jaar 8 vimmen stro laten dekken op de 

gebouwen van de goederen, (6) de gebouwen onderhouden van dak en wanden, 

(7) elk jaar op de goederen wilgen poeteren planten, (8) voor het klooster 

diensten verlenen, zoals ook andere hoevenaars van het klooster dat doen. 

Alle beesten en varend goed zullen voor de helft van het klooster zijn en 

voor de andere helft van Marcelius. Marcelius zal de hekken en sloten 

onderhouden. Pachter en zijn broer Willelmus beloofden van hun kant. Hij 

beloofde aan voornoemde abdis, tbv het klooster, 11 Brabantse dobbel of de 

waarde met Pinksteren over 7 jaar te betalen (zo 10-06-1397). Een brief 

voor het klooster. 

 

Domina Gertrudis de Werthuijsen (dg: ?p) abbatissa (dg: ..) pro se et suo 

conventu. 

Henricus (dg: de) van den Cloet ex parte abbatisse et conventus sancte 

Clare in Busco bona dicti conventus sita in parochia de Scijnle in loco 

dicto op die Efterste Hautart cum suis attinentiis universis dedit ad 

annuum pactum Marcelio de Bruggen ab eodem ad spacium septem annorum post 

festum penthecostes proxime futurum sine medio sequentium possidenda anno 

quolubet dictorum septem annorum pro XXII Brabant dobbel seu (dg: v...) 

valorem dandis dicto conventui a dicto Marcelio anno quolibet dictorum 

septem annorum mediatim (dg: Johannis et mediatim) Domini et mediatim 

Johannis et primo termino #a# nativitatis Domini proxime futuro ultra 

annum et deinceps aliis annis sequentibus additis condicionibus 

sequentibus quod dictus Marcelius quolibet annorum dictorum septem 

annorum effodiet dicto conventui (dg: X) XII plaustra cespitum in 

hereditate dicta moer sita ante januam dictorum bonorum et eos desiccabit 

et (dg: dicto) in Busco in dicto conventu deliberabit sub suis laboribus 

et expensis item quod Marcelius dabit (dg: et dicto) conventui duo 

plaustra feni et ea in Busco deliberabit item quod dictus Marcelius dabit 

dicto conventui anno quolibet dictorum septem annorum dimidium modium 

seminis raparum item quod dictus Marcelius dicto conventui quolibet 

dictorum septem annorum XII capones tenebit et (dg: emitte) emitteret 

item quod dictus Marcelius tegi procurabit quolibet dictorum septem 

annorum octo vimas straminum supra edificia dictorum bonorum item quod 

dictus Marcelius edificia dictorum bonorum tenebit in bona disposicione 

de tecto et parietibus dictis septem annis durantibus item quod dictus 

Marcelius plantabit supra dicta bona quolibet dictorum (dg: d) septem 

annorum plantas salicis dictas wilgen poeteren item quod dictus Marcelius 

serviet dicto conventui dictis septem annis durantibus sicut alii coloni 

et pactionarii dicti conventus item quod omnes bestie et bona pecoralia 

que erunt supra predicta bona cum suis attinentiis dictis septem annis 

durantibus erunt mediatim dicti conventus et mediatim dicti Marcelii et 

quod ipse sepes et fossata dicti mansi bene dicto spacio et non ultra et 

secundum istas condiciones promisit warandiam et aliam obligationem 
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deponere et alteri repromiserunt et cum eo Willelmus eius frater super 

omnia (?dg: ..) #et erunt discrete littere# et promisit super omnia dicte 

abbatisse ad opus dicti conventus XI Brabant dobbel vel valorem a 

penthecostes proxime ultra septem annos persolvendos. Testes Penu et 

Scilder datum quinta post Andree #Andree#. Et erit una littera pro 

conventu. 

 

BP 1178 f 330v 04 wo 01-12-1389. 

Arnoldus Cleijnnael en Jacobus van Oefel beloofden aan Johannes van der 

Hautart 21 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1389) te betalen. 

 

Arnoldus Cleijnnael et Jacobus de Oefel promiserunt Johanni van der 

Hautart XXI Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Penu et Goess datum in crastino Andree. 

 

BP 1178 f 330v 05 wo 01-12-1389. 

Johannes die Lodder van Berlikem beloofde82,83,84 aan broeder Johannes 

Dargartmaker 5 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (za 

25-12-1389), 25 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan (vr 24-06-1390) 

aanstaande, en 70 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius (za 01-

10-1390) aanstaande te betalen. 

 

Johannes die Lodder de Berlikem promisit fratri Johanni Dargartmaker (dg: 

centum et decem) #quinque# Hollant gulden seu valorem (dg: ad) ad festum 

(dg: ad ..) nativitatis Domini proxime et XXV Hollant gulden seu valorem 

ad nativitatis Johannis #proxime futurum# et septuaginta Hollant gulden 

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

 

BP 1178 f 330v 06 wo 01-12-1389. 

Ghisbertus de Hoessche zvw Bernardus die Hoessche verkocht aan Henricus van 

Tefelen 7½ hont land, in Oijen, ter plaatse gnd de Loerse Kamp, tussen erfg 

vw Udo van Tefelen enerzijds en Cristina ndv Johannes Muijl anderzijds, 

belast met sloten en zegedijken. 

 

Ghisbertus de Hoessche filius quondam Bernardi die Hoessche (dg: peciam 

terre) septem et dimidium hont terre sita in parochia de Oijen #in loco 

dicto den (dg: L.rs) Loerssche Camp# inter hereditatem heredum quondam 

Udonis de Tefelen ex uno et inter hereditatem Cristine filie #naturalis# 

(dg: quondam) Johannis Muijl ex alio #in ea quantitate qua sita sunt# ut 

dicebat vendidit Henrico de Tefelen promittens warandiam de hereditate ab 

hereditate (dg: ab) l ab omni aggere (dg: #Mose# et censu libera et 

hereditatem obligationem deponere) Mose et ad omni onere dicto onraet 

libera #et obligationem deponere# exceptis fossatis et (dg: aqued) 

seghediken ad hoc spectantibus et infra dictam parochiam sitis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 330v 07 wo 01-12-1389. 

Johannes van Tefelen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Tefelen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

                         
82 Zie → BP 1179 p 009r 09 do 20-10-1390, bezwaar tegen verkopingen door 

Johannes Lodder van Berlikem. 
83 Zie → VB 1799 f 086v 08, ma 11-05-1394, brueder Jan Dargartmaker prijster 

was gericht aen alle goide Jans geheijten Lodder van Berlikem met scepenen 

scoude brieven. 
84 Zie → BP 1175 f 110r 14 ±di 26-05-1394, overdracht van geheel deze 

schuldbekentenis. 
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BP 1178 f 330v 08 wo 01-12-1389. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 34 Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXXIIII Ghelre gulden seu valorem 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 330v 09 za 04-12-1389. 

Hr Arnoldus zv Ywanus van Vauderic kloosterling van Berna en zijn broer 

Egidius zv voornoemde Ywanus verkochten aan Ygrammus Panghelart een 

n-erfcijns van 4 oude schilden van Frankrijk of van de keizer, een helft te 

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

Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390), gaande uit (1) de goederen gnd 

Weeldenberg, in Heeswijk, (2) de goederen, die waren van voornoemde Ywanus, 

in Macharen. Verkopers, voornoemde Ywanus en Arnoldus zvw Egidius van Gheel 

beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd (a) de grondcijns, (b) een 

b-erfcijns van 4 oude schilden aan Jacobus van den Wiel, gaande uit 

voornoemde goederen, gnd Weeldenberg. Verkopers beloorden dat Wijnricus zv 

voornoemde Ywanus kloosterling van Sint-Truiden en zijn broer Goeswinus, kv 

voornoemde Ywanus, met de verkoop zullen instememen. 

 

Dominus Arnoldus filius (dg: Egidii de Ghel) Ywani de Vauderic 

conventualis conventus in Berna et Egidius eius frater (dg: liberi e) 

filius dicti Ywani hereditarie vendiderunt Ygrammo Panghelart 

hereditarium censum quatuor aude scilde Francie vel imperatoris seu 

valorem solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et 

primo termino nativitatis Johannis proxime futuro ex bonis dictis (dg: 

Wedelberch) #Weeldenberch# sitis in parochia de Hezewijc et ex 

attinentiis dictorum bonorum universis quocumque sitis atque ex bonis 

(dg: d) que fuerant dicti (dg: Egidii) #Ywani# sitis in parochia de 

Macharen et ex attinentiis dictorum bonorum universis ut dicebant 

promittentes #cum eo dictus Ywanus et Arnoldus filius quondam Egidii de 

Gheel promiserunt insuper dicti venditoris et Ywanus eorum pater super 

habita et habenda# super habita et habenda warandiam (dg: ....) aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditario censu 

quatuor aude scilde Jacobo van den (dg: Wel) Wiel ex (dg: -inde #dictis 

bonis# prius solvendis et sufficientem facere) dictis bonis Weeldenberch 

prius solvendis et sufficientem facere promiserunt insuper dicti 

venditores et (dg: cum eis #dictus Ywanus et# Arnoldus de Ghele filius 

quondam Egidii de Ghele #et Jacobus filius eiusdem quondam Egidii# simul) 

indivisi super habita et habenda quod ipsi Wijnricum filium dicti Ywani 

conventualem conventus sancti Trudonis et Goeswinum eius fratrem liberos 

dicti Ywani (dg: qu) huiusmodi vendicioni facient consentire et perpetue 

ratam servare et super habita et habenda promittere warandiam !dicto (dg: 

dicto) censu ex premissis et obligationem aliam deponere ut prius et 

sufficientem facere. Testes Penu et Goess datum sabbato post Andree. 

 

BP 1178 f 330v 10 wo 19-01-1390. 

Voornoemde Ygrammus droeg voornoemde cijns over aan Boudewinus Lijsmoeden. 

 

Dictus Ygrammus dictum censum supportavit Boudewino Lijsmoeden promittens 

ratam servare et obligationem ex persolvendam. Testes Gerardus et 

Goeswinus datum quarta post Marcelli. 

 

1178 mf9 F 08 f. 331. 

 Sabbato post Andree: zaterdag 04-12-1389. 

 anno LXXX nono mensis decembris die quinta: zondag 05-12-1389. 

 

BP 1178 f 331r 01 za 04-12-1389. 
Vegelijk: Sint Jan, nummer 182 (156), 04-12-1389. 

Johannes Buekentop verkocht aan Jacobus van den Hoevel een morgen land uit 

de Duizend Morgen, ter plaatse in die Vliedert, tussen hr Theodericus Snoec 
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priester enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds. 

Lasten van de kant van de verkoper en Johannes Snoec zvw Johannes Snoec 

worden afgehandeld. 

 

Johannes Buekentop unum juger terre de mille iugeribus etc situm in loco 

dicto #in# die Vliedert (verbeterd uit: Vliederp) inter hereditatem 

domini Theoderici Snoec presbitri ex uno et inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco ex alio vendidit Jacobo van den Hoevel 

supportavit cum litteris quas inde habebat promittens ratam servare et 

obligationem ex (dg: parte) et impeticionem ex parte sui et Johannis 

Snoec filii quondam Johannis Snoec deponere. Testes Penu et Goess datum 

sabbato post Andree. 

 

BP 1178 f 331r 02 za 04-12-1389. 

Albertus Wael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus Wael prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 331r 03 za 04-12-1389. 

Johannes Buekentop droeg over aan Jacobus van den Hoevel een b-erfcijns van 

6 schelling, gaande uit 1 morgen uit de Duizend Morgen, ter plaatse gnd die 

Hege Vliedert, welke cijns aan hem was verkocht door de stad Den Bosch. 

 

Johannes Buekentop hereditarium censum sex solidorum solvendum 

hereditarie ex uno iugero #de mille jugeribus terre etc dicti# (dg: dicti 

Johannis) sito in loco dicto die Heghe Vliedert venditum sibi ab oppido 

de Busco #prout in literis vero sigillo etc# etc supportavit Jacobo van 

den Hoevel #cum litteris# promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 331r 04 za 04-12-1389. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct en Godescalcus zv 

Ghiselmarus van Vlimen beloofden aan Rodolphus zvw Arnoldus Vrient een 

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

uit al zijn goederen. 

 

(dg: .) Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Sporct et 

Godescalcus filius (dg: quo) Ghiselmari de Vlimen promiserunt indivisi 

super omnia se daturos et soluturos Rodolpho filio quondam Arnoldi Vrient 

vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam dicti Rodolphi et non ultra purificationis et primo 

termino ultra annum ex omnibus suis bonis quocumque sitis et cum mortuus 

fuerit etc. Testes Penu et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 331r 05 za 04-12-1389. 

Voornoemde Theodericus en Godescalcus beloofden aan voornoemde Rodolphus 60 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Besnijdenis (za 01-

01-1390) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1390). 

 

Dicti Theodericus et Godescalcus promiserunt dicto (dg: dic) Rodolpho LX 

(dg: Ho) #Gelre# gulden seu valorem mediatim ad circoncisionem et 

mediatim purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 331r 06 za 04-12-1389. 

Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode scolasticus in Den Bosch en Johannes van 

Ghemert de jongere beloofden aan Rolandus Turello etc 28 oude Franse 

schilden met Pasen aanstaande (zo 03-04-1390; 27+31+28+31+3=120 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Gheerlacus filius Gheerlaci Cnode scolastici in Busco et Johannes de 

Ghemert junior promiserunt (dg: Rod) Rolando Turello etc XXVIII aude 
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scilde Francie etc ad (dg: car) pasca proxime futurum persolvendos sub 

pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 331r 07 za 04-12-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

(dg: Primus) Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 331r 08 za 04-12-1389. 

Jacobus zvw Johannes Nouden soen beloofde aan Johannes van Amersoijen 20 

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

betalen. 

 

Jacobus filius quondam Johannis Nouden soen promisit Johanni de 

Amersoijen XX Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 331r 09 za 04-12-1389. 

Johannes Buekentop verkocht aan Jacobus van den Hoevel een n-erfcijns van 3 

pond geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 25-12-

1390), gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Ghibo Bakker enerzijds en erfgoed van 

Katherina wv Bertoldus zv Johannes Bertouts en haar kinderen anderzijds. 

 

Johannes Buekentop hereditarie vendidit Jacobo van den Hoevel 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini et primo termino ultra annum ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

Ghibonis pistoris ex uno et inter hereditatem Katherine relicte quondam 

(dg: Johannis Bertouts) Bertoldi filii Johannis Bertouts (dg: ex alio) et 

eius liberorum ex alio promittens warandiam et obligationem aliam 

deponere (dg: excepto ce) et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 331r 10 za 04-12-1389. 

Albertus Wael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus Wael prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 331r 11 za 04-12-1389. 

Arnoldus Rover van der Lake verkocht aan Jacobus van Oefel 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 de hoeve van verkoper, 

in Oirschot, ter plaatse gnd Best, reeds belast met een b-erfpacht van 6 

mud rogge, een lijfrente van 12 oude schilden, een b-erfpacht85 van 5 mud 

rogge, en de grondcijns. 

 

Arnoldus Rover van der Lake hereditarie vendidit Jacobo de Oefel 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in Busco ex 

manso dicti venditoris sito in parochia de Oerscot in loco dicto Best et 

ex attinentiis dicti mansi universis quocumque sitis ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam (dg: de) obligationem deponere 

exceptis hereditaria paccione sex modiorum siliginis et (dg: hereditario 

censu) #vitali pensione# XII aude scilde et hereditaria paccione quinque 

modiorum siliginis et censu domini fundi exinde solvendis et 

sufficientem. Testes datum supra. 

 

                         
85 Zie ← BP 1178 f 075r 01 za 23-01-1389, verkoop erfpacht van 5 mud uit 

waarschijnlijk zelfde onderpand. 



Bosch’ Protocol jaar 1389 06. 

 

184 

BP 1178 f 331r 12 za 04-12-1389. 

Hr Arnoldus zv Ywanus van Vauderic kloosterling van Berne en zijn broer 

Egidius, kv voornoemde Ywanus van Vauderic, droegen over aan Arnoldus zvw 

Egidius van Ghele (1) de helft van een kamp, 10 morgen groot, gnd de 

Waedsbolke, in Macharen, naast voornoemde Ywanus, (2) de helft van 1 morgen 

land, voor voornoemd kamp gelegen, strekkend vanaf voornoemde kamp tot aan 

de gemene weg, van welk kamp en morgen de andere helft behoort aan 

voornoemde Arnoldus zvw Egidius van Ghele, belast met dijken. Goeswinus zv 

voornoemde Ywanus zal, zodra hij meerderjarig is, afstand doen. Wijnricus 

zv voornoemde Ywanus kloosterling van Sint-Truiden zal afstand doen. 

 

Dominus Arnoldus filius Ywani de Vauderic conventualis conventus de Berna 

et (?dg: Egs) Egidius eius frater liberi dicti Ywani de Vauderic 

medietatem cuiusdam campi X iugera terre continentis (dg: siti . in 

parochia de Macharen in) dicti de Waedsbolke siti in parochia de Macharen 

iuxta hereditatem dicti Ywani atque medietatem unius iugeris terre siti 

(dg: iuxta) ante dictum campum tendentis a dicto campo ad communem 

plateam et de quibus campo et uno iugero terre reliqua medietas spectat 

ad Arnoldum filium quondam Egidii de Ghele ut dicebant supportaverunt 

dicto Arnoldo filio quondam Egidii de Ghele promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: censib) 

#aggeribus# ad hoc de jure spectantibus et quod ipsi Goeswinum filium 

dicti Ywani adhuc impuberem existentem quamcito ad annos pubertatis 

pervenerit atque Wijnricum filium dicti Ywani conventualem conventus 

sancti Trudonis super dicta medietate premissorum facient renunciare et 

dicta (dg: di) medietate promitere warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 331r 13 za 04-12-1389. 

Ywanus van Vauderic en zijn zoon Egidius droegen over aan Arnoldus van 

Ghele zvw Egidius van Ghele al het geld, dat aan hen toekomt, van de 

gevangenschap van voornoemde Egidius in Gelre, tijdens het conflict tussen 

onze hertogin Pijssenia van Babant en de hertog van Gelre, en machtigden 

hem dit geld te manen. 

 

Ywanus de Vauderic et Egidius eius (dg: fi) #filius# totam pecuniam eis 

competentem de captivitate quando dictus Egidius alias fuerat captus .... 

territorio Ghelrensi in conflictu prius habito (dg: habito) inter 

Pijsseniam dominam nostram ducissam Brabantie (dg: ex u) et inter ducem 

Ghelrensem supportaverunt Arnoldo de Ghele filio quondam Egidii de Ghele 

promittentes ratam servare dand... sibi potestatem dictam pecuniam 

petendi prosequendi etc ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 331r 14 zo 05-12-1389. 

Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier heer van Mierle verkocht aan 

Heijmericus Groij een n-erfcijns86,87 van 16 oude schilden van de keizer of 

                         
86 Zie → VB 1799 f 166r 03 ma 10-01-1401, Heijmeric Groij was gericht … aen tsteenhuijs erve 
ende hof wilner Jan Dicbiers nu !dat Henric Dicbier soen des selfs Jan Dicbiers here van 

Mierle behorende gelegen in tsHertogenbosch ter Merct tusschen thuijs ende erve wilner heren 

Arnt Dicbier ridders oem wilner des voirgenoemde Henric Dicbiers ende aen allen cameren ende 

huijsen met horen gronden des voirs Henric Dicbiers gelegen in tsHertogenbosch streckende van 

der voirscr Merct #ad vicum scriniparorum# totter Screijnmakerstraten tusschen den erve Jacobs 

van Hedel ende tusschen die poirt der minrebrueder aldaer ende aen dat voirgenoemde huijs ende 

erve des voirgenoemde wilner heren Arnt Dicbiers nu totten voirs Henric Dicbier behorende 

gelegen aldaer tusschen dat voirs steenhuis ende tusschen dat voirs (dg: h) erve Jacops van 

Hedel voirs overmids gebrec van erfcijns dien hi dair aan had ende Heijmeric voirs heet die nu 

verboden ijerstwerf. 
87 Zie → VB 1799 f 193v 04 ma 09-01-1402, Heijmeric Groij was gericht … aen tsteenhuijs erve 
ende hof wilner Jan Dicbiers nu tot Henric Dicbier soen des selfs wilner Jan Dicbiers heren 

van Mierle behorende gelegen in tsHertogenbosch ter Merct bij den huijse ende erve wilner 

heren Arnts Dicbiers ridders oem voirtijts des voirs Henric Dicbiers ende aen allen cameren 

met horen gronde des voirs Henric Dicbiers gelegen in tsHertogenbosch in een streetken 

streckende van der voirs Merct totten Screijnmakerstraten tusschen den erve Jacops van Hedel 

op deen side ende tusschen der poirten der minrebrueder op dander side ende aen dat voirg 

huijs ende erve des voirs wilner heren Arnt Dicbiers nu totten voirg Henric Dicbier behorende 
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van de koning van Frankrijk of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (vr 

24-06-1390), gaande uit (1) een stenen huis, erf en tuin, van voornoemde 

wijlen Johannes Dicbier, in Den Bosch, aan de Markt, naast huis en erf van 

wijlen heer Arnoldus Dicbier ridder, oom van voornoemde Henricus verkoper, 

(2) alle kamers en huizen van verkoper in een straatje dat loopt van de 

Markt tot aan de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van Jacobus van Hedel 

enerzijds en de poort van de Minderbroeders anderzijds, (3) voornoemd huis 

en erf van voornoemde wijlen hr Arnoldus Dicbier ridder, thans aan verkoper 

behorend, tussen voornoemd stenen huis enerzijds en erfgoed van hr Jacobus 

van Hedel anderzijds, reeds belast met de hertogencijns, het stenen huis, 

erf en tuin belast met een b-erfcijns van 60 pond oude pecunia, en het huis 

en erf van voornoemde wijlen hr Arnoldus Dicbier belast met een b-erfcijns 

van 3 pond 10 schelling gemeen paijment. 

 

Henricus Dicbier filius quondam Johannis Dicbier dominus de Mierle 

vendidit Heijmerico Groij hereditarium (dg: v) censum sedecim aude scilde 

imperatoris vel regis Francie seu valorem solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis (dg: Domini) 

Johannis proxime ex domo lapidea et area et orto dicti quondam Johannis 

Dicbier sita in Buscoducis ad forum iuxta (dg: hereditatem) domum et 

aream quondam domini Arnoldi Dicbier militis avunculi olim dicti Henrici 

venditoris atque ex omnibus cameris et domibus dicti venditoris sitis in 

viculo tendente a dicto foro ad vicum scriniparorum inter hereditatem 

(dg: Arnoldi) Jacobi de Hedel ex uno et inter portam fratrum minorum 

ibidem ex alio insuper ex dictis domo et area dicti quondam domini 

Arnoldi Dicbier militis nunc ad dictum venditorem spectante sita inter 

dictam domum lapideam ex uno et inter hereditatem domini Jacobi de Hedel 

ex alio promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem exceptis censu domini ducis ex premissis et hereditario 

censu sexaginta (dg: ...) librarum antique pecunie ex dictis domo lapidea 

et area et orto cum suis attinentiis solvendo et hereditario censu trium 

librarum et X solidorum communis #pagamenti# ex dicta domo et area dicti 

quondam domini Arnoldi (dg: Rover) #Dicbier# prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum (dg: supra) ut infra. 

 

BP 1178 f 331r 15 zo 05-12-1389. 

Een instrumentum maken in de vorm van een ‘commissie’. Opgesteld in 

aanwezigheid van schepenen, Arnoldus Heijme, zijn zoon Arnoldus, Johannes 

Scrage, hr Gerardus Groij, Johannes van Berze van der Horst en Henricus 

Dicbier zv Ancelmus. De koopsom is voldaan. 

 

Et fiet instrumentum per modum commissionis presentibus scabinis Arnoldo 

Heijme Arnoldo eius filio Johanne Scrage domino Gerardo Groij Johanne de 

Berze van der Horst Henrico Dicbier filio Ancelmi datum anno LXXX nono 

mensis decembris die quinta hora complete et recognovit [sibi] ?de pretio 

fore satisfactum ....... additis (dg: sub pen except ut in ?forma). 

 

1178 mf9 F 09 f. 331v. 

 in crastino Barbare: zondag 05-12-1389. 

 anno LXXX nono mensis decembris die quinta: zondag 05-12-1389. 

 in crastino Nijcholai: dinsdag 07-12-1389. 

 in crastino Servacii: zaterdag 14-05-1390. 

 anno octogesimo nono mensis decembris in crastino Nijcholai: 

   dinsdag 07-12-1389. 

 

BP 1178 f 331v 01 zo 05-12-1389. 

Voornoemde Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier heer van Mierle verkocht 

aan Heijmericus Groij een n-erfcijns van 6 oude schilden van de keizer of 

                         
gelegen aldaer tusschen dat voirg steenhuijs op deen side ende den erve Jacops van Hedel op 

dander side overmids gebrec van erfcijns dien hi daer aen had. 
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van de koning van Frankrijk of de waarde, verder zoals hierboven. 

 

Dictus Henricus Dicbier ut supra hereditarie vendidit Heijmerico Groij ut 

supra hereditarium censum sex aude scilde imperatoris vel regis Francie 

seu valorem solvendum hereditarie ut supra ex premissis promittens super 

habita et habenda per totum ut supra. Testes Penu et Spanct datum (dg: 

dominica post Andree) #in crastino Barbare#. 

 

BP 1178 f 331v 02 zo 05-12-1389. 

Henricus Dicbier zv Godefridus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 331v 03 zo 05-12-1389. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo en Henricus Dicbier zv Godefridus 

beloofden aan Heijmericus Groij tussen nu en Pasen aanstaande (zo 03-04-

1390) een b-erfcijns terug te kopen van 50 oude schilden, die Johannes van 

Mijngen eerder gekocht had van voornoemde Henricus en Henricus, en dat zij 

ervoor zullen zorgen dat de brief daarvan uiterlijk met Pasen aanstaande 

(zo 03-04-1390) wordt vernietigd. Nadat voornoemde Henricus en Henricus die 

vernietigde brief hebben laten zien dan zullen zij van deze belofte ontlast 

zijn. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle et Henricus Dicbier filius Godefridi 

promiserunt #indivisi super omnia# (dg: Joh) Heijmerico Groij quod ipsi 

(dg: Ro) infra hinc et festum pasce proxime futurum rediment hereditarium 

censum L aude scilde quem Johannes de Mijngen pridem erga dictos Henricum 

et Henricum emendo acquisiverat prout in litteris ut dicebant et quod 

ipsi Henricus et Henricus (dg: infra hinc et festum pasche proxime 

futurum) procurabunt quod littere exinde confecte infra hinc (dg: consce) 

#et festum pasce proxime# rumpentur #et annulentur# hoc addito quod 

postquam dicti Henricus et Henricus seu eorum alter ostenduerit #infra 

hinc et festum pasce# huiusmodi litteras ruptas et cancellatas quod 

extunc ipsi Henricus et Henricus ab (dg: ?solucione) huiusmodi 

promissione erunt quiti et liberi. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 331v 04 zo 05-12-1389. 

Hiervan een instrument maken in de vorm van een ‘commissie’. Opgesteld in 

aanwezigheid van schepenen, Arnoldus Heijme, zijn zoon Arnoldus, Johannes 

Scrage, hr Gerardus Groij, Jacobus van Berze van der Horst en Henricus 

Dicbier zv Godefridus. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super premissis per modum commissionis (dg: pent) 

presentibus scabinis Arnoldo Heijme (dg: -rico) #Arnoldus (dg: Heijme) 

eius filius# Johanne Scrage domino (dg: -s) Gerardo Groij Jacobo de Berze 

van der Horst Henrico Dicbier filio Godefridi datum in camera anno LXXX 

nono mensis decembris die quinta hora complete et recognovit sibi fore 

satisfactum (dg: adden sub pena except ut in forma). 

 

BP 1178 f 331v 05 di 07-12-1389. 

Johannes Buc zvw Johannes Buc van Lijt verkocht aan Theodericus Rover zvw 

hr Emondus Rover ridder 1½ morgen land, in Lith, ter plaatse gnd op die 

Wester Beemden, tussen Willelmus van den Reke enerzijds en Theodericus 

Luten soen van Os anderzijds. 

 

Johannes Buc filius quondam Johannis Buc de Lijt (dg: H) unum et dimidium 

iugera terre sita in parochia de Lijt in loco dicto op die Wester Beemden 

inter hereditatem Willelmi van den Reke ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Luten soen de Os ex alio ut dicebat in ea quantitate qua 
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ibidem sita sunt vendidit Theoderico Rover filio quondam domini Emondi 

Rover militis promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de 

allodio. Testes Goess et Gestel datum in crastino Nijcholai. 

 

BP 1178 f 331v 06 di 07-12-1389. 

Gerardus van Bucstel zvw Johannes gnd Pape Jan van Nuwelant verkocht aan 

Godefridus Balijart de helft van 12½ hont land, in Lith, ter plaatse gnd in 

des Papen Hoeve, tussen wijlen Willelmus van Megen enerzijds en Henricus 

Pauwels soen anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Henricus 

Pauwels soen, belast met grondcijnzen, 5 roeden maasdijk, zegedijken, 

sloten en waterlaten. 

 

Gerardus de Bucstel filius quondam Johannis dicti Pape Jan de Nuwelant 

medietatem duodecim et dimidii hont terre sitorum in parochia de !de Lijt 

in loco dicto #in# des Papen Hoeve inter liberorum Willelmi (dg: de) 

quondam de (dg: We) Megen ex uno et inter hereditatem Henrici Pauwels 

soen ex alio scilicet illam medietatem que sita contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Henrici Pauwels soen hereditarie vendidit Godefrido 

Balijart promittens warandiam et (dg: al) obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi exinde solvendis et quinque virgatis aggeris 

Mose (dg: ad di) et zegediken et fossatis et (dg: Ze) aqueductibus ad 

dictam medietatem de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 331v 07 di 07-12-1389. 

(dg: Johannes van der Hautart beloofde aan Ghibo Keijot). 

 

(dg: Johannes van der Hautart promisit Ghiboni Keijot). 

 

BP 1178 f 331v 08 di 07-12-1389. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 183 (158), 07-12-1389. 

Arnoldus van Ghele zvw Jacobus van Ghele verkocht aan Godefridus Sceijvel, 

tbv de kerkfabriek van Sint-Jan-Evangelist, een achterste deel van zijn 

erfgoed in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, te weten het achterste deel 

dat ligt tussen erfgoed van Gerardus van den Doorn enerzijds en erfgoed 

behorend aan het kerkhof van Sint-Jan-Evangelist anderzijds, welke 

achterste deel reikt vanaf erfgoed behorend aan voornoemd kerkhof tot aan 

een kerf geplaatst in een stenen muur gelegen naast het erfgoed van 

voornoemde Gerardus van den Doorn, en welk achterste deel dwars reikt, 

lijnrecht van voornoemde kerf tot aan een stenen muur gelegen achter 

erfgoed van Bela gnd Happen. 

Voornoemde Arnoldus van Ghele krijgt in de stenen muur die door de 

kerkfabriek gebouwd zal worden vanaf voornoemde kerf dwars tot aan 

voornoemde muur achter voornoemd erfgoed van Bela Happen drie openingen 

voor drie deuren, door voornoemde Arnoldus daarin te hangen, waardoor hij 

richting voornoemd kerkhof kan gaan. 

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi de Ghele quandam #posteriores# 

partem sue hereditatis site in Busco in vico Hijntamensi (dg: in) 

scilicet illam posteriorem partem (dg: q) dicte hereditatis que pars sita 

est inter hereditatem Gerardi de Spina ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad cijmiterium sancti Johannis Ewangeliste ibidem ex alio et 

que pars posterior tendit ab hereditate spectante ad dictum cijmiterium 

usque ad quandam (dg: ci dijk) dicam dictam kerf positam et assignatam in 

muro lapideo #sito iuxta hereditatem# (dg: Ge) dicti Gerardi de Spina et 

que pars posterior tendit #(dg: retrors) ex transverso# linealiter ab 

huiusmodi dica dicta kerf usque ad quendam murum lapideum consistentem 

(dg: ab) retro hereditatem Bele dicte Happen ut dicebat vendidit 

Godefrido Sceijvel ad opus fabrice ecclesie sancti Johannis ewangeliste 

promittens warandiam et obligationem deponere tali condicione quod dictus 

Arnoldus de Ghele (dg: obtinebit) in muro lapideo et construendo a dicta 

dica dicta kerf #ex transverso# usque ad dictum murum situm retro dictam 

hereditatem dicte Bele Happen #quandocumque idem murus edificabitur a 
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dicta fabrica# obtinebit ad eius profectum (dg: tre) tria foramina pro 

tribus cacan....libus januis in eisdem foraminibus pendendis a dicto 

Arnoldo ad eius profectum et ab eo aperiendis et per easdem januas 

transeundo eundo et redeundo (dg: quotiens sibi placuerit) versus dictum 

cijmiterium. Testes Sta de Penu et Goess et Gestel datum supra. 

 

BP 1178 f 331v 09 za 14-05-1390. 

Maria dvw Godefridus van Erpe deed tbv de kerkfabriek afstand van voornoemd 

achterste deel. 

 

Maria filia quondam Godefridi de Erpe cum tutore supra dicta posteriori 

parte et jure ad opus dicte fabrice renunciavit promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Penu Spanct 

et Scilder datum in crastino Servacii. 

 

BP 1178 f 331v 10 di 07-12-1389. 

(dg: Arnoldus). 

 

BP 1178 f 331v 11 di 07-12-1389. 

Johannes van der Hautart beloofde aan Ghibo Keijot 60 Gelderse gulden of de 

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

 

Johannes van der Hautart promisit Ghiboni Keijot LX Gelre gulden seu 

valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Gerardus 

et Gestel. 

 

BP 1178 f 331v 12 di 07-12-1389. 

Arnoldus die Vere verkocht aan Willelmus zvw Willelmus Brueder een 

n-erfcijns van 5 oude schilden, steeds voor een oude schild evenveel in 

ander paijment te geven als de stad Den Bosch voor een oude schild neemt en 

ontvangt, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 25-12-

1390), gaande uit een stenen huis en erf van wijlen Ghevardus van 

Eijndoven, nu van verkoper, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van 

Mathijas Cuper enerzijds en eertijds Theodericus Buc anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 25 oude schilden en een 

b-erfcijns van 14 schelling gemeen paijment. 

 

Arnoldus die Vere hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Willelmi 

Brueder hereditarium censum (dg: qu) quinque aude scilde scilicet dandum 

semper (dg: .) pro quolibet aude scilt tantum in alio pagamento quantum 

oppidum de Busco pro (dg: quo) uno aude scilt capiet et recipiet 

solvendum hereditarie nativitatis Domini et pro primo termino ultra annum 

ex domo lapidea et area cum suis attinentiis quondam Ghevardi de 

Eijndoven nunc ad dictum venditorem spectante sita in Busco ad forum 

inter hereditatem Mathije Cuper ex uno et inter! que fuerat Theoderici 

Buc ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu XXV aude scilde 

et hereditario censu XIIII solidorum communis pagamenti exinde solvendis 

et sufficientem facere. Testes Gerardus et Gestel datum supra. 

 

BP 1178 f 331v 13 di 07-12-1389. 

En hij kan terugkopen gedurende een jaar ingaande Epiphanie aanstaande (do 

06-01-1390) met 100 Hollandse gulden of de waarde en 5 oude schilden 

volgens voornoemde waarde als cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld 

in de kamer, in aanwezigheid van Ghibo Keijot, Johannes van der Hautart, 

Goeswinus van Best en Johannes van zvw Willelmus Brueder. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium unius post festum epijphanie proxime 

futurum sine medio sequentis semper dicto anno pendente cum centum 

Hollant gulden seu valorem et cum quinque aude scilde iuxta valorem 
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predictam pro censu anni redempcionis ut in forma. Acta in camera 

presentibus Ghibone Keijot Johanne van der Hautart Goeswino de Best et 

Johanne de Best filio quondam Willelmi Brueder datum anno octogesimo nono 

mensis decembris in crastino Nijcholai hora none. 

 

1178 mf9 F 10 f. 332. 

 in crastino Nijcholai: dinsdag 07-12-1389. 

 

BP 1178 f 332r 01 di 07-12-1389. 

Arnoldus van Eijndoven zvw Ghevardus van Eijndoven verkocht aan Albertus 

Wael een n-erfcijns88 van 6 oude schilden van de keizer of van Frankrijk of 

de waarde, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 25-12-

1390), gaande uit een hoeve van voornoemde wijlen Ghevardus, die nu aan 

verkoper behoort, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, reeds belast met 

de hertogencijns, een b-erfpacht van 4 mud rogge aan het Geefhuis in Den 

Bosch en een b-erfcijns van 10 oude schilden aan voornoemde Albertus koper. 

 

Arnoldus de Eijndoven filius quondam Ghevardi de Eijndoven hereditarie 

vendidit Alberto Wael hereditarium censum sex aude scilde (dg: seu 

valorem solvendum) imperatoris vel Francie seu valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Domini et pro primo termino ultra annum ex quodam 

manso dicti quondam Ghevardi nunc ad dictum venditorem spectante sito in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout atque ex attinentiis (dg: 

dictorum) dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis (dg: su mensure de) 

#mense sancti spiritus in# Busco et hereditario censu X aude scilde dicto 

Alberto emptori exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Scilder et Goess datum in crastino Nijcholai. 

 

BP 1178 f 332r 02 di 07-12-1389. 

Ghisbertus van de Doorn verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus de Spina prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 332r 03 di 07-12-1389. 

Reijnerus van Holten zv Willelmus molenaar van Vucht beloofde aan Willelmus 

van der Hullen 100 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

03-04-1390) te betalen. 

 

Reijnerus de Holten filius Willelmi multoris de Vucht promisit Willelmo 

van der Hullen centum Gelre gulden seu valorem ad pascha proxime futurum 

persolvendos (dg: testes Scilder et Goess datum). Testes Goess et Ghestel 

datum supra. 

 

BP 1178 f 332r 04 di 07-12-1389. 

Paulus Hutten soen verkocht aan Arnoldus zvw hr Leonius van Scijnle een 

stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Lutteleinde, ter plaatse gnd in 

die Braken, tussen kvw Lambertus van Gherwen enerzijds en Arnoldus gnd 

Zonman anderzijds, met een eind strekkend aan Arnoldus van Beke en met het 

andere eind aan voornoemde kvw Lambertus van Gherwen. Verkoper, Johannes 

gnd van der Weteringen en zijn broer Henricus gnd Metten Arts soen 

beloofden lasten af te handelen en dat Arnoldus en Elizabeth, kv voornoemde 

Paulus, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

 

                         
88 Zie → VB 1799 f 180v 05 ma 07-03-1401, Albrecht die Wael was gericht … aen een hoeve wilner 
Ghevarts van Eijndoven nu tot Arnt van Eijndoven soen des selves wilner Ghevarts behuerende 

gelegen in die prochi van Oesterwijc in een stat geheijten Udenhout ende aen toebehuerten der 

selven hoeven alle ende en ijegelijc tot wat steden die wesende of gelegen sijn overmids 

gebrec van erfcijnse dien die selve Albrecht dair aen had. 
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Paulus (dg: Jutten soe) Hutten soen peciam terre sitam in parochia de 

Scijnle in loco dicto Lutteleijnde ad locum dictum in die Braken inter 

hereditatem liberorum quondam Lamberti de Gherwen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi dicti Zonman ex alio tendentem cum uno (dg: ad) fine 

ad hereditatem Arnoldi de Beke et cum reliquo fine ad hereditatem 

dictorum liberorum quondam Lamberti de Gherwen ut dicebat vendidit 

Arnoldo filio quondam domini Leonii de Scijnle promittentes et cum eo 

Johannes (dg: va) dicti! van der Weteringen et Henricus (dg: fi) dictus 

Metten Arts soen eius frater indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere et quod ipsi Arnoldum et Elizabeth liberos dicti 

Pauli ad hic impuberes existentes quamcito ad annos pubertatis 

pervenerint super dicta pecia terre facere renunciare et #de# dicta pecia 

terre promittere warandiam. Testes Goess et Gestel testes datum supra. 

 

BP 1178 f 332r 05 di 07-12-1389. 

Jacobus zvw Johannes van den Yvenlaer verkocht aan Jacobus die Laet van 

Berlikem een b-erfcijns van 4 pond geld, die Franco zvw Nijcholaus gnd Coel 

Vrancken soen beloofd had aan voornoemde Jacobus, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een hofstad, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Yvenlaar, tussen Johannes gnd Lemmens soen enerzijds en Wellinus Roveri 

anderzijds. 

 

Jacobus filius quondam Johannis van den Yvenlaer hereditarium censum 

quatuor librarum monete (dg: solvendum) #quem Franco filius quondam 

Nijcholai dicti Coel Vrancken soen !soen promisit se daturum et soluturum 

dicto Jacobo# hereditarie nativitatis Domini ex quodam domistadio sito 

infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Yvenlaer inter 

hereditatem Johannis dicti Lemmens soen ex uno et inter hereditatem 

Wellini Roveri ex alio prout in litteris vendidit Jacobo die Laet de 

Berlikem (dg: pro) supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1178 f 332r 06 di 07-12-1389. 

Franco zvw Nijcholaus gnd Coel Vrancken soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Franco filius quondam Nijcholai dicti Coel Vrancken soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 332r 07 di 07-12-1389. 

Jacobus van Laerhoven zvw Willelmus van Laerhoven, Johannes Toelen soen ev 

Mechtildis dvw voornoemde Willelmus, Gerardus zvw Arnoldus gnd Coppen soen, 

Jacobus zvw voornoemde Arnoldus Coppen soen, Theodericus die Wolf ev 

Conegondis dvw voornoemde Arnoldus Coppen soen droegen over aan Arnoldus 

Heijme het deel, dat aan hen en aan Jutta dvw voornoemde Arnoldus Coppen 

soen gekomen was na overlijden van Hadewigis wv Johannes gnd Honijman nzvw 

Johannes Honijman, resp. dat aan hen zal komen na overlijden van 

eerstgenoemde Johannes Honijman, in (1) een huis en erf in Den Bosch, aan 

de Vughterdijk, tussen een steeg enerzijds en erfgoed van Aleijdis gnd 

Melijs anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het 

gemene water, (2) voornoemde steeg. 

 

Jacobus de Laerhoven #filius quondam Willelmi de Laerhoven# Johannes 

Toelen soen maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie 

quondam Willelmi predicti et Gerardus filius quondam Arnoldi dicti Coppen 

soen et Jacobus filius eiusdem quondam Arnoldi Coppen soen Theodericus 

die Wolf maritus et tutor legitimus Conegondis sue uxoris filie dicti 

quondam Arnoldi Coppen soen totam partem et (dg: ju) omne jus eis et 

Jutte filie dicti quondam Arnoldi Coppen soen de morte quondam Hadewigis 

(dg: fi) relicte quondam Johannis dicti Honijman (dg: relicte quond) 

filii naturalis quondam Johannis Honijman successione advolutas et post 
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mortem primodicti Johannis Honijman successione advolvendas in domo et 

area (dg: cum suis attinentiis) sita in Busco in aggere Vuchtensi inter 

(dg: hereditatem) quandam stegam ibidem tendentem ex uno et inter 

hereditatem Aleijdis dicte Melijs ex alio #(dg: [et] in dicta stega) 

tendente communi platea retrorsum usque ad communem (dg: plate) aquam et 

in stega predicta# supportaverunt Arnoldo Heijme promittentes super omnia 

ratam servare et obligationem et impeticionem et calangiam ex parte 

ipsorum et dicte Jutte et quorumcumque heredum dicte quondam Hadewigis 

(dg: deponere) existentes et eventuras deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 332r 08 di 07-12-1389. 

Jacobus Vos verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Vos prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 332r 09 di 07-12-1389. 

Arnoldus Heijme droeg over aan Johannes van Erpe zvw Johannes van Vechel 

(1) het deel, dat aan Rodolphus zvw Petrus van Tule van Hezewijc en zijn 

vrouw Hadewigis dvw Johannes gnd Jordens soen gekomen was na overlijden van 

voornoemde Johannes Jordens soen en diens vrouw Elizabeth, in een beemd, 

gnd die Buutbeemd met een aangelegen akker, in Veghel, zoals deze beemd en 

akker behoorden aan wijlen voornoemde Johannes Jordens soen, (2) het deel, 

dat aan voornoemde Rodolphus was overgedragen door Jordanus zvw voornoemde 

Johannes Jordens soen, in voornoemde beemd en akker, welke delen voornoemde 

Arnoldus Heijme gekocht had van voornoemde Rodolphus. 

 

Arnoldus Heijme totam partem et omne jus que Rodolpho filio quondam Petri 

de Tule de Hezewijc et Hadewigi eius uxori filie quondam Johannis dicti 

Jordens soen de more dicti quondam Johannis Jordens soen et Elizabeth 

eius uxoris successione sunt advolute in quodam prato dicto communiter 

die (dg: Br) Buutbeemd et cum quodam agro sibi adiacente sitis in 

parochia de Vechel prout pratum et ager predicti ad dictum quondam 

Johannem Jordens soen pertinere consueverunt atque totam partem et (dg: 

#o# partem j) omne jus dicto Rodolpho a Jordano filio dicti quondam 

Johannis Jordens soen supportatas in prato et agro terre predictis et 

quas partes et jura dictus Arnoldus Heijme erga dictum Rodolphum 

acquisiverat emendo prout in litteris supportavit Johanni de Erpe filio 

quondam Johannis de Vechel cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 332r 10 di 07-12-1389. 

Voornoemde Johannes van Erpe beloofde aan voornoemde Arnoldus Heijme een 

n-erfpacht van ½ mud gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel te 

leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391), gaande uit 

voornoemde beemd en akker. Johannes zal deze beemd en akker niet opgeven, 

behalve op de dag van levering van de pacht, nadat de pacht van die termijn 

is geleverd. 

 

Dictus Johannes de Erpe promisit se daturum et soluturum dicto Arnoldo 

Heijme hereditariam paccionem (dg: unius) #dimidii# modii ordei mensure 

de Vechel hereditarie purificationis et primo termino purificationis 

proxime futuro (dg: ex prato et agro predictis) et in Vechel tradendam ex 

prato et agro predictis (dg: promisit insuper) tali condicione quod 

dictus Johannes non resignabit #nec dimittet# dictos (dg: ag) pratum et 

agrum pro solucione dicte paccionis nisi in dicto termino solucionis et 

(dg: cum) prius dicta paccione in eodem termino resignacionis (dg: 

s......) soluta et ita liberos sicut ipse Johannes dictos pratum et agrum 

erga dictum Arnoldum Heijme hodierno die acquisiverat ut recognovit et 

super omnia promisit. Testes datum supra. 
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BP 1178 f 332r 11 di 07-12-1389. 

Voornoemde Johannes van Erpe zvw Johannes van Vechel beloofde aan Arnoldus 

Heijme 3½ Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-

1390) te betalen. 

 

Dictus Johannes de Erpe filius quondam Johannis de Vechel promisit 

Arnoldo tres et dimidium Hollant gulden seu valorem ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 332r 12 di 07-12-1389. 

Walterus Coptiten zvw Jacobus Tijt verkocht aan Nijcholaus van Berze van 

Hees een huis, tuin, aangelegen kamp en beemd naast het kamp gelegen, in 

Nuland, tussen Arnoldus die Sot enerzijds en de gemeint anderzijds, zoals 

die aan voornoemde wijlen Jacobus behoorden, belast met de hertogencijns en 

grondcijnzen. 

 

Walterus Coptiten filius quondam Jacobi Tijt domum et ortum et quendam 

campum sibi adiacentem et pratum dicto campo adiacens sitos in parochia 

de (dg: Roesmalen) Nuwelant inter hereditatem Arnoldi die Sot ex uno et 

inter communitatem ex alio in ea quantitate qua ibidem sunt siti et ad 

dictum quondam Jacobum spectare consueverunt (dg: su) vendidit Nijcholao 

de Berze de Hees promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et censibus dominorum exinde solvendis. Testes Goess 

et Gestel datum supra. 

 

BP 1178 f 332r 13 di 07-12-1389. 

Voornoemde Nijcholaus van Berze van Hees beloofde aan voornoemde Walterus 

Coptiten een n-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391), gaande uit 

(1) voornoemde goederen, (2) een hofstad van voornoemde Nijcholaus, in 

Hees, ter plaatse gnd aan die Vlaasse, beiderzijds tussen Petrus van Berze 

bv voornoemde Nijcholaus, (3) de helft van een streep land, gelegen aan het 

eind van voornoemde hofstad, beiderzijds tussen voornoemde Petrus, (4) 6 

lopen roggeland, in Hees, ter plaatse gnd die Berse Hoeve, tussen 

voornoemde Petrus enerzijds en kvw Wellinus van Berze anderzijds, (5) ½ 

mudzaad land in Hees, ter plaatse gnd die Lusenbrake, tussen erfgoed van 

het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en kvw Wellinus van Berze anderzijds, 

(6) 1 lopen land in Hees, tussen voornoemde Petrus enerzijds en wijlen 

Johannes Scrage van den Loeshoevel anderzijds, (7) 2 lopen land in Hees, 

tussen voornoemde Petrus enerzijds en Henricus Willems soen anderzijds, 

reeds belast met cijnzen aan de naburen en een lijfpacht van 1 mud rogge. 

 

Dictus Nijcholaus promisit se daturum et soluturum (dg: W) dicto Waltero 

Coptiten hereditariam paccionem trium et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis et primo termino ultra annum 

#et in Busco tradendam# ex premissis et ex (dg: ex) domistadio dicti 

Nijcholai sito in parochia de Hees ad locum dictum aen die Vlaessche 

inter hereditatem Petri de Berze fratris dicti Nijcholai ex (dg: uno et 

inter hereditatem) utroque latere coadiacentem atque ex medietate (dg: 

ad) cuiusdam strepe terre site ad finem dicti domistadii inter 

hereditatem dicti Petri ex utroque latere adiacentem atque ex sex 

lopinatis terre siliginee sitis in (dg: dicta) parochia de Hees in loco 

dicto die Berssche Hoeve inter hereditatem dicti Petri ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Wellini de Berze ex alio atque ex dimidia 

modiata terre sita in parochia de (dg: Heze) Hees in loco dicto die 

Lusenbrake inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Wellini de Berze ex alio item ex una 

lopinata terre sita in #iam#dicta parochia inter hereditatem dicti Petri 

ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Scrage van den Loeshoevel ex 

alio atque ex duobus lopinatis terre sitis in dicta parochia de Hees 

inter hereditatem dicti Petri ex uno et inter hereditatem Henrici Willems 
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soen ex alio promisit super omnia aliam obligationem deponere exceptis 

censibus vicinorum et vitali pensione unius modii siliginis exinde prius 

solvendis. Testes datum supra. 

 

1178 mf9 F 11 f. 332v. 

 Sexta post conceptionem: vrijdag 10-12-1389. 

 Sabbato post conceptionem: zaterdag 11-12-1389. 

 

BP 1178 f 332v 01 di 07-12-1389. 

Voornoemde Nijcholaus van Berze van Hees beloofde aan voornoemde Walterus 

Coptiten een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391), gaande uit 

alle voornoemde goederen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit se daturum et soluturum dicto Waltero 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure dicto 

termino ex premissis eodem modo per totum. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 332v 02 di 07-12-1389. 

Godescalcus Moelner en Emondus Maes soen van Zonne beloofden aan Rolandus 

Turello tbv etc 12 oude Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 15-

02-1390; 24+31+15=70 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Godescalcus Moelner et Emondus Maes soen de Zonne promiserunt Rolando 

Turello #ad opus etc# XII aude scilde Francie ad (dg: carsnis) 

carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 332v 03 di 07-12-1389. 

Gerardus Hermans soen verkocht aan Johannes die Hoesschen zvw Arnoldus die 

Hoessche van Lijttoijen een n-erfpacht van 3½ mud gerst, Bossche maat, met 

Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 5 lopen roggeland, in 

Gestel bij Herlaer, tussen Elizabeth Herincs enerzijds en erfgoed van een 

zeker altaar in de kerk van Gestel anderzijds, (2) 3 lopen roggeland, in 

Gemonde, tussen voornoemde Elizabeth Herincs enerzijds en Johannes die Wit 

anderzijds, (3) een huis en tuin, in Lithoijen, tussen Henricus die 

Scoenmaker enerzijds en Henricus van den Dijke anderzijds, (4) alle 

goederen, die aan voornoemde verkoper zullen komen na overlijden van zijn 

moeder Aleijdis, belast met cijnzen. 

 

Gerardus Hermans soen hereditarie vendidit Johanni die Hoesschen filio 

quondam Arnoldi die Hoessche de Lijttoijen hereditariam paccionem (dg: 

quatuor) trium et dimidii modiorum ordei mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: p) Remigii et in Busco tradendam ex (dg: di..) quinque 

lopinatis terre siliginee sitis in parochia de (dg: Ghemonden) #Gestel 

prope Herlaer# inter hereditatem Elizabeth Herincs ex uno et inter 

hereditatem cuiusdam altaris siti in (dg: parochia) ecclesia de Ghestel 

ex alio et ex tribus lopinatis terre siliginee sitis in (dg: dicta) 

parochia de Ghemonden inter hereditatem dicte Elizabeth Herincs ex uno et 

inter hereditatem (dg: Henrici) Johannis die Wit ex alio atque ex domo et 

orto sitis in parochia de Lijttoijen inter hereditatem Henrici die 

Scoenmaker ex uno et inter hereditatem Henrici van den Dijke ex alio 

atque ex omnibus bonis dicto venditori de morte quondam Aleijdis sue 

matris successione advolvendis quocumque sitis promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 332v 04 vr 10-12-1389. 

Henricus van Tefelen zvw Udo van Tefelen beloofde aan Johannes van den Loe 

een n-erfcijns van 50 oude schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

(1) 14 hont land in Oijen, ter plaatse gnd die Schoerbeemden, tussen erfg 



Bosch’ Protocol jaar 1389 06. 

 

194 

vw Johannes Rutghers soen enerzijds en wijlen Hermannus gnd Bollekens soen 

anderzijds, (2) 2 stukken land in Oijen, ter plaatse gnd in die Meerlangel, 

(2a) tussen Arnoldus van Hezebeen enerzijds en de sloot aldaar anderzijds, 

(2b) tussen erfgoed van de graaf van Megen enerzijds en Reijnkinus van der 

Graft anderzijds, (3) een kamp gnd die Poedelrijt, in Oijen, naast de dijk 

gnd die Zegedijk, (4) 16 hont land in Oijen, ter plaatse gnd die Loetse 

Kamp, tussen Johannes van Hoemen Uden soens enerzijds en de dijk gnd die 

Zegedijk anderzijds, (5) 4 hont land in Oijen, ter plaatse gnd die 

Bermaden, tussen Johannes gnd Musschen soen enerzijds en erfg gnd Egbrechts 

erfgenaem anderzijds, (6) een huis en tuin in Lithoijen, beiderzijds tussen 

Johannes gnd Wedige, (7) een stuk land aldaar, strekkend vanaf voornoemde 

tuin tot aan de Maas. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus van 

Tefelen. 

 

Henricus (dg: filius) de Tefelen filius quondam Udonis de Tefelen 

promisit (dg: se) super #omnia# se daturum et soluturum Johanni (dg: de 

Loe) van den Loe hereditarium censum quinquaginta aude scilde hereditarie 

in festo (dg: beati Petri) nativitatis Domini ex quatuordecim hont terre 

sitis in parochia de Oijen in loco dicto die Scoerbeemde inter 

hereditatem (dg: J) heredum quondam Johannis Rutghers soen ex uno et 

inter hereditatem quondam Hermanni dicti Bollekens soen ex alio item ex 

duabus peciis terre sitis in dicta parochia in loco dicto in die 

Meerlangel quarum una inter hereditatem Arnoldi de Hezebeen ex uno et 

inter (dg: here) fossatum ibidem ex alio et altera inter hereditatem 

comitis de Megen ex uno et inter hereditatem Reijnkini van der Graft ex 

alio sunt site item ex quodam campo dicto die Poedelrijt sito in dicta 

parochia (dg: inter hereditatem) iuxta aggerem dictum die Zeghedijk item 

ex sedecim hont terre sitis in dicta parochia in loco dicto die Loetsche 

Camp inter hereditatem Johannis de Hoemen Uden soens ex uno et inter 

aggerem dictum die Zegedijc ex alio item ex quatuor hont terre sitis in 

dicta parochia in loco dicto die Bermaden inter hereditatem Johannis 

dicti Musschen soen ex uno et inter hereditatem heredum dictorum 

Egbrechts erfgenaem ex alio item ex domo et orto sitis in parochia de 

Lijttoijen inter hereditatem Johannis dicti Wedige ex utroque latere 

coadiacentem et ex (dg: p) pecia terre sita ibidem tendente a dicto orto 

ad Mosam ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere. Testes Spanct et (dg: Jege) Gestel datum sexta post 

conceptionem. Detur dicto Henrico de Tefelen. 

 

BP 1178 f 332v 05 vr 10-12-1389. 

Henricus Baten soen van Oerscot, Cristianus zvw Johannes gnd Metten soen en 

Ludekinus zv Cristianus gnd met den Ymen beloofden aan Gerardus zvw 

Johannes van Wachtelberge 16 mud rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Solvit. 

Henricus Baten soen de Oerscot Cristianus filius quondam Johannis dicti 

Metten soen et Ludekinus filius Cristiani dicti met den Ymen promiserunt 

Gerardo filio quondam Johannis de Wachtelberge XVI modios siliginis 

mensure de Busco ad monitionem dicti Gerardi persolvendos. Testes 

Gerardus et Scilder datum sexta post conceptionis. 

 

BP 1178 f 332v 06 vr 10-12-1389. 

Rutgherus zvw Tielmannus gnd Pauwels soen verkocht aan Ghibo van Best 1 

morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd op de Roemput, beiderzijds tussen 

Thomas van Hijntam, belast met 6 penning oude cijns aan de hertog, een 

b-erfcijns van 10 schelling gemeen paijment aan de priesters van de kerk 

van Den Bosch en 1 roede waterlaat gnd wetering ter plaatse gnd aan Denkens 

Blok. 

 

Rutgherus filius quondam Tielmanni dicti Pauwels soen unum iuger terre 

situm in parochia de Roesmalen in loco dicto op den Roemput inter 
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hereditatem Thome de Hijntam ex utroque latere coadiacentem ut dicebat 

vendidit Ghiboni de Best promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis sex denariis antiqui census domino nostro duci et hereditario 

censu X solidorum (dg: mo) communis pagamenti presbitris ecclesie de 

Busco exinde solvendis et una virgata aqueductus dicti weteringe sita ad 

locum dictum aen Denkens Bloc ad hoc spectante. Testes Penu et Steenwech 

datum supra. 

 

BP 1178 f 332v 07 vr 10-12-1389. 

Johannes zvw voornoemde Tielmannus deed afstand. 

 

Quo facto Johannes filius dicti quondam Tielmanni super dicto jugero 

terre et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare 

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

 

BP 1178 f 332v 08 vr 10-12-1389. 

Marcelius Maes soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Marcelius Maes soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1178 f 332v 09 vr 10-12-1389. 

Arnoldus zvw Henricus gnd Aerts soen verkocht aan Ludekinus zv Cristianus 

met den Ymen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk beemd gnd dat Lietsgoer, in 

Oirschot, tussen Willelmus van der Meer enerzijds en de gemeint anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns. 

 

Arnoldus filius quondam Henrici dicti Aerts soen hereditarie vendidit 

Ludekino filio Cristiani met den Ymen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex pecia prati dat (dg: Liesvoert) {in margine sinistra: 

Lietsghoer} siti in parochia de Oerscot inter hereditatem Willelmi van 

der Meer ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat promittens super 

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

excepto censu ducis inde solvendo et sufficientem facere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1178 f 332v 10 vr 10-12-1389. 

Rutgherus van Boemel zv Johannes verkocht aan Willelmus zvw Willelmus gnd 

Bastart van Bucstel een beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Hildbroek, tussen 

erfgoed gnd Hoggendonk behorend aan Willelmum zvw hr Henricus van Bucstel 

ridder enerzijds en Theodericus gnd Vorster anderzijds, aan hem verkocht 

door Johannes gnd Proefst van Bucstel. 

 

Rutgherus de Boemel filius Johannis pratum quoddam situm in parochia de 

Bucstel in loco dicto communiter Hildbroec inter hereditatem dictam 

communiter (dg: Heggen) Hoggendonc spectantem ad Willelmum filium quondam 

domini Henrici de Bucstel militis ex uno et inter hereditatem Theoderici 

dicti (dg: dicti) Vorster ex alio venditum sibi a Johanne dicto Proefst 

de Bucstel prout in litteris vendidit Willelmo filio quondam Willelmi 

dicti Bastart de Bucstel supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Gerardus et 

Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 332v 11 vr 10-12-1389. 

Ygrammus Panghelart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ygrammus Panghelart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 332v 12 za 11-12-1389. 

Voornoemde koper Willelmus zvw Willelmus gnd Bastart van Bucstel droeg 



Bosch’ Protocol jaar 1389 06. 

 

196 

voornoemde beemd over aan de secretaris, tbv zijn moeder jkvr Henrica. 

 

Dictus emptor dictum pratum supportavit mihi ad opus domicelle (dg: 

Marie) Henrice sue matris promittens ratam servare. Testes Gerardus et W 

datum sabbato post conceptionis. 

 

BP 1178 f 332v 13 za 11-12-1389. 

Arnoldus Zanders soen en Henricus van Loet beloofden aan Johannes van den 

Dijstelberch en Gerardus Berkelman 10 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Remigius aanstaande (za 01-10-1390) in Den Bosch te leveren. De brief 

overhandigen aan voornoemde Gerardus Berkelman. 

 

Arnoldus Zanders soen et Henricus de Loet promiserunt Johanni van den 

Dijstelberch et Gerardo Berkelman X modios siliginis mensure de Busco ad 

Remigii proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes Spanct 

et Goess datum supra. Tradetur littera dicto Gerardo Berkelman. 

 

1178 mf9 F 12 f. 333. 

 Sabbato post conceptionem: zaterdag 11-12-1389. 

 anno LXXX nono mensis decembris die XI: zaterdag 11-12-1389. 

 in crastino Lucie: dinsdag 14-12-1389. 

 Quinta post pasca: donderdag 07-04-1390. 

 

BP 1178 f 333r 01 za 11-12-1389. 

Henricus zv Philippus gnd Gleijns Suagher deed tbv Aleijdis van Colen wv 

voornoemde Philippus en haar man Johannes Monijns ketelaar afstand van (1) 

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

vader Philippus, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

voornoemde Aleijdis, welke goederen voornoemde wijlen Philippus en Aleijdis 

tezamen hadden bezeten, (2) alle goederen, die voornoemde Aleijdis thans 

bezit en zal nalaten, (3) alle goederen door zijn voornoemde vader 

gelegateerd, (4) alle aanspraken van hem op voornoemde Aleijdis en haar man 

Johannes Monijns. Hij verklaarde dat voornoemde Aleijdis en Johannes 

Monijns aan hem betaald hebben (1) al het geld, dat voornoemde Aleijdis en 

Johannes aan hem verschuldigd zijn mbt het voornoemde, (2) al het geld en 

alle goederen, die wijlen voornoemde Philippus in zijn testament vermaakt 

had aan voornoemde Henricus, (3) alle goederen, zaken, geldsommen en 

beloften, die voornoemde Aleijdis en Johannes aan hem verschuldigd waren en 

beloofd hadden. Wel behoudt voornoemde Henricus zijn recht na overlijden 

van Petrus zvw Gleijno gnd Gleijne bv voornoemde Henricus. 

 

Henricus filius Philippi dicti (dg: Glij) Gleijns Suagher super omnibus 

bonis (dg: bo) sibi de morte dicti quondam Philippi sui patris 

successione advolutis et post mortem Aleijdis de Colen relicte quondam 

dicti Philippi successione advolvendis et competituris que bona dicti 

(verbeterd uit: dicta) quondam Philippus et Aleijdis pariter possidebant 

atque super omnibus bonis que dicta Aleijdis ad presens possidet et in 

sua morte post se relinquet #et super omnibus bonis a dicto Philippo suo 

patre legatis# quocumque consistentibus sive sitis et super jure sibi in 

hiis competente et competituro (dg: advo) insuper super omnibus 

actionibus impeticionibus quibus mediantibus ipse dictam Aleijdem et 

Johannem Monijns cacabarium eius maritum seu eorum alterum impetere 

posset #a# quocumque tempore evoluto usque in diem presentem in judicio 

spirituali vel seculari vel alias quovis modo ad opus eorundem Aleijdis 

et Johannis (dg: Moni) Monijns renunciavit (dg: pro in) promittens super 

habita et habenda ratam servare insuper recognovit sibi per dictos 

Aleijdem et Johannem Monijns fore plenarie satisfactum a tota pecunia 

quam dicti Aleijdis (dg: f) Johannes seu eorum alter sibi debebant 

occacione premissorum et eciam de tota pecunia et ab omnibus bonis que 

dictus quondam Philippus dicto Henrico in suo testamento legaverat et ab 

(dg: ab) omnibus bonis rebus et pecuniis et promissionibus que dicta 
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Aleijdis et Johannes seu eorum alter debebant et promiserant dicto 

Henrico in quocumque (dg: bo) tempore evoluto ut dicebat clamans inde 

quitum et promisit super habita et habenda ratam servare et nunquam 

occacione premissorum et jure emergendo ac alias quovis modo impetere 

#vel molestare# in judicio spirituali vel spirituali aut alias quovis 

modo salvo suo jure (dg: sibi competente de jure ?prius de post mo de 

morte) que sibi competere poterit de morte Petri filii quondam (dg: 

Gheij) Gleijnonis dicti (dg: Gh) Gleijne fratris olim dicti Henrici. 

Testes Gerardus et Willelmus datum sabbato post conceptionis. 

 

BP 1178 f 333r 02 za 11-12-1389. 

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

schepenen, Johannes van de Kloot, Johannes van Neijnsel, Hermannus Gheijns 

en Gheerlacus Boest. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Johanne de Globo et 

Johanne de Neijnsel Hermanno Gheijns Gheerlaco Boest et testibus acta in 

camera anno LXXX nono mensis decembris die XI hora complete. 

 

BP 1178 f 333r 03 za 11-12-1389. 

Arnoldus Rover van der Lake verkocht aan Godefridus Eckerman een beemd gnd 

de Nouten Beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, beiderzijds tussen 

voornoemde Godefridus Eckerman, strekkend met beide einden aan de gemeint. 

 

Arnoldus Rover van der Lake quoddam pratum #dictum den Nouten Beemt# 

situm in parochia de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem 

Godefridi Eckerman (dg: ex uno et inter he) ex utroque latere coadiacens 

tendens cum utroque fine ad communitatem #in ea quantitate etc# ut 

dicebat vendidit dicto Godefrido promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 333r 04 za 11-12-1389. 

Gheerlacus Boest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gheerlacus Boest prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 333r 05 di 14-12-1389. 

Henricus Bathen soen, Theodericus zv Johannes Metten soen en Cristianus bv 

voornoemde Theodericus beloofden aan Ludekinus zv Corstianus met den Ymen 

17 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te 

leveren. 

 

Henricus Bathen soen Theodericus filius Johannis Metten soen Cristianus 

fratrer dicti Theoderici promiserunt Ludekino filio Corstiani met den 

Ymen XVII modios siliginis mensure de Busco ad Johannis proxime 

persolvendos. Testes Gerardus et Jorden datum in crastino Lucie. 

 

BP 1178 f 333r 06 di 14-12-1389. 

Martinus zv Martinus gnd Luden soen van Broeghel verkocht aan Gerardus van 

Groesbeke de helft89 van een huis met ondergrond, in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, tussen erfgoed van Johannes zvw Reijmboldus Bakker enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus Nolleken Geroncs anderzijds, strekkend vanaf de 

Kerkstraat achterwaarts tot aan erfgoed van voornoemde Arnoldus Nollekens, 

te weten voor zover het huis gelegen is tussen de wand naast voornoemd 

erfgoed van Johannes zvw Reijmboldus Bakker en de stenen wand in voornoemd 

huis richting de Markt, en dan daarvan de ene helft die ligt aan de kant 

van de Markt, met voornoemde stenen muur aan de kant van de Markt, en de 

osendrup aan de kant van de Markt, welke helft aan hem was verkocht door 

                         
89 Zie ← BP 1178 f 019v 01 za 08-02-1388, verkoop van deze helft. 
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Petrus gnd die Scriver, belast met beloften en voorwaarden. 

Voornoemde Gerardus koper zal de helft betalen van een b-erfcijns van 4 

oude schilden, zoals eerstgenoemde Martinus die in een brief beloofd had. 

 

Martinus filius Martini dicti Luden soen de Broeghel medietatem domus 

(dg: et aree) cum suo fundo site in Busco in vico ecclesie inter 

hereditatem Johannis filii quondam Reijmboldi pistoris ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Nolleken Geroncs ex alio tendentis a dicto vico 

ecclesie retrorsum ad hereditatem dicti Arnoldi Nollekens scilicet unam 

medietatem dicte domus cum suo fundo in quantum huiusmodi domus cum suo 

fundo sita est inter parietem consistentem iuxta dictam hereditatem dicti 

Johannis filii quondam Reijmboldi pistoris et inter parietem lapideum 

dicte domus consistentem in eadem domo in latere versus forum scilicet 

(dg: dividendo) #in quantum# huiusmodi domus cum suo fundo ut sic inter 

dictos duos parietes est sita eam dividendo in duas partes equales unam 

earundem partium equalium que sita est versus #forum# atque dictum murum 

lapideum cum suo fundo dicte domus situm in latere versus forum atque 

stillicidium dicte domus in latere eiusdem domus versus forum venditam 

sibi ad Petro dicto die Scriver prout in litteris vendidit Gerardo de 

Groesbeke supportavit cum litteris (dg: et ju) et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

promissionibus et condicionibus in (dg: d) primodictis litteris contentis 

hoc addito quod dictus Gerardus emptor solvet annuatim medietatem 

hereditarii census quatuor aude scilde in primodictis litteris contenti 

prout (dg: dic) primodictus Martinus in eisdem litteris primodictis 

promisit ut dictus emptor super omnia promisit {in margine sinistra: 

Gerardus de Gruesbeke} (dg: promis) solvet IX grossos pro vidimus 

sequente. Testes Gerardus et Jordanus datum in crastino Lucie. 

 

BP 1178 f 333r 07 di 14-12-1389. 

Lambertus van Uden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus de Uden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 333r 08 di 14-12-1389. 

Een vidimus maken van twee brieven, beginnend met “Jacobus gnd Dunnecop” en 

“Gerardus gnd van den Doorn” en Gerardus van Groesbeke beloofde, zo nodig, 

de brieven ter hand te stellen aan Lambertus Kersmaker zv Hubertus van 

Uden. 

 

#. 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Jacobus (dg: Don) 

dictus Dunnecop et altera Gerardus (dg: de Sp) dictus de Spina et 

Gerardus de Groesbeke promisit tradere Lamberto Kersmaker filio Huberti 

de Uden ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 333r 09 do 07-04-1390. 

Henricus van Diegheden, zijn zoon Willelmus, Henricus Hadewigen brouwer ev 

Elizabeth, Godefridus Vos ev Metta, en Gerardus zv Henricus Daems ev 

Margareta, dv eerstgenoemde Henricus enerzijds, en Reijnerus van Holten zv 

Willelmus molenaar van Vucht anderzijds maakten de volgende afspraken. 

Een stukje erfgoed, direct buiten de muur, naast de muur van het huis van 

voornoemde Henricus van Dijegheden, welk huis ligt in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, naast erfgoed van voornoemde Reijnerus, te weten het stukje 

naast de stenen muur van het huis van eerstgenoemde Henricus, welke muur 

ligt naast het erfgoed van voornoemde Reijnerus, welk stukje erfgoed 

osendrup was van voornoemd huis van eerstgenoemde Henricus, behoort aan 

voornoemde Reijnerus. 

Voornoemde stenen muur met ondergrond van het huis van eerstgenoemde 

Henricus, te weten de stenen muur richting het erfgoed van voornoemde 

Reijnerus, behoort voor één helft aan eerstgenoemde Henricus en zijn 
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kinderen en voor de andere helft aan voornoemde Reijnerus. 

Met instemming van eerstgenoemde Henricus en zijn kinderen, heeft 

voornoemde Reijnerus in voornoemde muur gebouwd. 

De goot op voornoemde stenen muur en de loden pijpen aan de einden van 

voornoemde muur zijn gemeenschappelijk; het water daaruit stroomt naar de 

erfgoederen van beide partijen. 

Zou een van beide partijen later op zijn erfgoed willen bouwen, dan mag dat 

in voornoemde muur. 

 

Henricus de Diegheden Willelmus (dg: Margareta) eius filius (dg: cum 

tutore) Henricus Hadewigen braxator maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris Godefridus Vos maritus et tutor legitimus ut dicebat Mette sue 

uxoris #et Gerardus filius Henrici Daems maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris# filiarum primodicti Henrici ex una parte (dg: et d) 

et Reijnerus de Holten filius Willelmi multoris de Vucht ex altera parte 

palam recognoverunt se condiciones et contractus infrascriptos mutuo 

fecisse primo videlicet quod particula hereditatis (dg: consi) sita 

contigue extra murum et #iuxta# murum domus dicti Henrici de Dijegheden 

que domus sita est in Busco in vico Orthensi iuxta hereditatem dicti 

Reijneri scilicet iuxta dictum murum dicte domus primodicti Henrici qui 

murus lapideus situs est iuxta (dg: hereditatem) dictam hereditatem dicti 

Reijneri (dg: #et qui fuerat suo still# spectat ad Reijnerum item quod 

dictus lapide) et que particula hereditatis fuerit stillicidium dicte 

domus primodicti Henrici ut dicebant spectat ad dictum Reijnerum item 

quod dictus murus lapideus cum suo fundo dicte domus primodicti Henrici 

scilicet ille murus lapideus (dg: qui situs est) cum suo fundo qui situs 

est versus dictam hereditatem dicti Reijneri spectat mediatim ad 

primodictum Henricum et dictos suos liberos et mediatim ad dictum 

Reijnerum et quod idem murus permanebit perpetue communis #et indivisim# 

dictis partibus (dg: inter) et quod est de concessu primodicti Henrici et 

suorum liberorum quod dictus Reijnerus edificavit et sua edificia 

imposuit et firmavit in eodem muro et supra eundem murum et omnibus et 

(dg: per) per omnia prout (dg: hi) in eodem muro et supra eundem murum ad 

presens ex[?i]stit edificatum et eadem (dg: efu) edificia in in eodem 

murum imposita et firmata item quod guttarium dictum goete consistens et 

situatum supra dictum murum lapideum atque fistule plumbee dicte (dg: go) 

pipen #consistentes# descendentes (dg: ad finem) a dicto guttario af 

fines dicti muri lapidei erunt perpetue communes et indivise dictis 

partibus et quod ipse #partes# predicte (dg: predicte) perpetue dictas 

guttarium et fistulas (dg: sub ?eorum pe) tenebunt et observabunt in bona 

disposicione scilicet dictus Reijnerus pro una medietate et primodictus 

Henricus et eius liberi pro reliqua medietate item si alique dictarum 

partium imposterum (dg: ib) supra suam hereditatem ibidem sitam edificare 

voluerit quod extunc illa pars poterit edificare et sua edificia (dg: si) 

imponere iniungere et firmare in dicto muro ad eius profectum sine 

per....dio semper dicti guttarii promittentes primodictus Henricus et 

eius liberi et generi cum tutore de dicta particula hereditatis et dicta 

medietate dicti muri warandiam promiserunt insuper dicte partes super 

omnia mutuo ratam servare. 

 

BP 1178 f 333r 10 do 07-04-1390. 

+ item quod aqua descendens #pro tempore# a dicto guttario et per dictam 

fistulam (dg: post) in fine posteriori curret et descendet ?equaliter 

supra hereditates dictarum partium ibidem. Testes Penu et Jorden datum 

quinta post pasca. 

 

1178 mf9 F 13 f. 333v. 

 Quarta post Lucie: woensdag 15-12-1389. 

 

BP 1178 f 333v 01 ±wo 15-12-1389. 

Reijnerus van Holten zv Willelmi molenaar van Vucht beloofde aan Henricus 
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van Diegheden 50 Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 03-

04-1390) te betalen. 

 

Reijnerus de Holten filius (dg: Ge) Willelmi multoris de Vucht promisit 

Henrico de Diegheden L Hollant gulden seu valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. 

 

BP 1178 f 333v 02 ±wo 15-12-1389. 

Henricus zvw Paulus Kersmaker verklaarde ontvangen te hebben van Rutgherus 

van Boemel zvw Gobelinus Sasman alle goederen, die voornoemde Rutgherus 

beloofd had aan voornoemde Henricus en diens vrouw Agnes dv voornoemde 

Rutgherus, als huwelijksgift. 

 

Henricus filius quondam Pauli Kersmaker palam recognovit sibi fore 

satisfactum per Rutgherum de Boemel filium quondam Gobelini Sasman ab 

omnibus bonis que dictus Rut (dg: erga dictum) dicto Henrico promiserat 

cum Agnete sua uxore filia dicti Rutgheri (dg: tempore) nomine dotis et 

in subsidium matrimonii a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem clamans inde quitum. Testes Gerardus et Jord datum supra. 

 

BP 1178 f 333v 03 ±wo 15-12-1389. 

Voornoemde Henricus verklaarde met zijn voornoemde vrouw Agnes ontvangen te 

hebben van voornoemde Rutgherus, als erfgoed, 170 Hollandse gulden en 

beloofde dit geld of de waarde in te brengen bij de deling van de goederen, 

die voornoemde Rutgherus en zijn vrouw Agnes zullen nalaten. 

 

Dictus Henricus palam recognovit se recepisse a dicto Rutghero cum dicta 

Agnete (dg: tamquam hereditates) nomine dotis (dg: tamquam) ad jus etc 

tamquam hereditates centum et septuaginta Hollant gulden et promisit 

super omnia dicto Rut ad opus aliorum heredum dicti Rut quod si ipse 

Henricus seu dicta Agnes aut heredes dicte Agnetis imposterum ad 

divisionem faciendam de bonis que dictus Rut et Agnes eius uxor in sua 

morte post se relinquent venire voluerit et ea condividere quod extunc 

ipse ad huiusmodi divisionem reimportabunt centum et septuaginta Hollant 

gulden seu valorem antequam ad huiusmodi divisionem venire potuerit et ea 

condividere. Testes Gerardus et Jordus datum supra. 

 

BP 1178 f 333v 04 ±wo 15-12-1389. 

Margareta wv Johannes die Potter droeg over aan haar zoon Henricus gnd 

Potter alle erfgoederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar 

oom Henricus Rosinc, onder Helvoirt. 

 

Margareta relicta quondam Johannis die Potter cum tutore omnes 

hereditates sibi de morte quondam Henrici Rosinc sui avunculi successione 

advolutas quocumque locorum infra parochias! de Helvoert sitas ut dicebat 

supportavit Henrico dicto Potter suo filio promittens cum tutore ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 333v 05 wo 15-12-1389. 

Weijndelmoedis dvw Arnoldus van Goch verkocht aan Gheerlacus Boest, tbv 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder, een hofstad, gnd Mosstaten 

Hostat, in Oss, tussen Petrus van Goch bv voornoemde Weijndelmoedis 

enerzijds en Johannes Bits en zijn kinderen anderzijds. Verkoopster en haar 

broer Petrus beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 30 penning oude 

cijns. 

 

Weijndelmoedis filia quondam (dg: Johannis) #Arnoldi# de Goch cum suo 

tutore quoddam domistadium (dg: situm in Os) dictum Mosstaten Hostat 

situm in Os inter hereditatem Petri de Goch fratris dicte Weijndelmoedis 

ex uno et inter hereditatem Johannis Bits et (verbeterd uit: ex) eius 

liberorum ex alio ut dicebat vendidit Gheerlaco Boest ad opus Theoderici 
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Rover filii quondam domini Johannis Rover militis promittens cum tutore 

#et cum ea Petrus eius frater# warandiam et obligationem deponere 

exceptis XXX denariis antiqui census (dg: in he) annuatim exinde de jure 

solvendis. Testes Scilder et Gestel datum quarta post Lucie. 

 

BP 1178 f 333v 06 wo 15-12-1389. 

Voornoemde Weijndelmoedis beloofde haar voornoemde broer Petrus van Goch 

schadeloos te houden. 

 

Dicta Weijndelmoedis cum tutore promisit dictum Petrum de Goch eius 

fratrem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 333v 07 wo 15-12-1389. 

Voornoemde Weijndelmoedis dvw Arnoldus van Goch beloofde aan haar 

voornoemde broer Petrus dat ze de erfdeling, gemaakt door voornoemde Petrus 

en Engbertus Wouters soen szvw voornoemde Arnoldus van Goch, van 

erfgoederen van wijlen voornoemde Arnoldus van Goch, zal nakomen. Ze zal 

haar voornoemde broer Petrus schadeloos houden van diens belofte dat hij 

voornoemde Weijndelmoedis die deling zal laten eerbiedigen. 

 

Dicta Weijndelmoedis cum tutore promisit super omnia Petro suo fratri 

quod ipsa divisionem hereditariam alias factam per dictum Petrum et per 

Engbertum Wouters soen generum dicti quondam (dg: Johannis) #Arnoldi# de 

Goch de quibusdam hereditatibus dicti quondam (dg: Johannis) #Arnoldi# de 

Goch prout in litteris continetur perpetue ratam servabit (dg: ut dicebat 

?et) #et quod ipsa dictum Petrum# ab omnibus promissionibus et 

obligationibus factis per dictum Petrum scilicet de faciendo dictam 

Weijndelmoedem huismodi #divisionem# ratam servare prout in pretactis 

litteris continetur (dg: et a) indempnem observare. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 333v 08 wo 15-12-1389. 

Willelmus zvw Godefridus Bierken van Zeelst droeg over aan Willelmus zvw 

Willelmus van Audenhoven 6 bunder beemd, ter plaatse gnd Wippenhout, tussen 

Margareta dvw Johannes van der Kijevits Hoeve enerzijds en erfgoed gnd die 

Everaets Beemd en erfgoed van het huis van Postel anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan de plaats gnd die 

Langdonk, belast met een b-erfcijns van 12 pond geld, die voornoemde 

Willelmus beloofd had aan de heer van Helmond, te weten voor elk van de 6 

bunder 40 schelling voornoemd geld b-erfcijns. 

 

Willelmus (dg: Bierken) #filius quondam Godefridi Bierken de Zeelst# sex 

bonaria prati sita in loco dicto Wippenhout inter hereditatem (dg: Egidii 

van der Scueren) Margarete filie quondam Johannis van der Kijevits Hoeve 

ex uno et inter hereditatem dictam die Everaets Beemt et hereditatem 

domus de (dg: Post) Postula ex alio (dg: ut dicebat) tendentem cum uno 

fine ad communitatem et cum reliquo ad (dg: hereditatem) locum dictum die 

Langdonc ut dicebat supportavit Willelmo filio quondam Willelmi de 

Audenhoven promittens ratam servare et obligationem deponere excepto 

hereditario censu XII librarum monete quem (dg: dominus de Helmont) 

dictus Willelmus domino #de# Helmont exinde promisit scilicet de quolibet 

dictorum sex bonariorum (dg: he) XL solidos dicte monete hereditarii 

censu. 

 

BP 1178 f 333v 09 wo 15-12-1389. 

Willelmus zvw Godefridus Bierken van Zeelst droeg over aan Jacobus zvw 

Jacobus van Baest 3 bunder beemd in Wippenhout, ter plaatse gnd Valulaar, 

tussen Egidius van der Scueren enerzijds en Margareta dvw Johannes van der 

Kijevitshoeve anderzijds, strekkend met een eind aan de gemeint en met het 

andere eind aan kvw Mijchael van Hal, belast met een b-erfcijns van 6 pond 

geld die voornoemde Willelmus aan de heer van Helmond hieruit beloofd had, 
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te weten 40 schelling voornoemd geld per bunder. 

 

Willelmus (dg: Bierken) filius quondam Godefridi Bierken de Zeelst tria 

bonaria prati sita in loco dicto Wippenhout in loco dicto Valulaer inter 

hereditatem Egidii van der Scueren ex uno et inter hereditatem (dg: Eb) 

Margarete filie quondam Johannis van der Kijevitshoeve ex alio tendentia 

cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem liberorum 

quondam Mijchaelis de (dg: Hal ex) Hal ut dicebat supportavit Jacobo 

filio quondam Jacobi de Baest promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepto hereditario censu sex librarum monete quem 

dictus Willelmus domino de Helmont exinde promiserat scilicet de quolibet 

bonario dictorum (dg: s) trium bonariorum XL solidos #dicte# monete 

annuatim. Testes Scilder et Gestel datum quarta post Lucie. 

 

BP 1178 f 333v 10 wo 15-12-1389. 

Johannes Hoet van Mechelen verkocht aan Reijnerus zvw Johannes gnd 

Nollekens verwer een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, 

voor het eerst over een jaar (zo 25-12-1390), gaande uit huizen en erven 

van verkoper, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Aleijdis 

wv Hermannus gnd Berse enerzijds en erfgoed van Theodericus gnd Manghelart 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 8 pond voornoemd geld aan 

het Geefhuis in Den Bosch en een b-erfcijns van 5 pond voornoemd geld aan 

Andreas van Audrigem. 

 

Johannes Hoet de Mechelen hereditarie vendidit Reijnero filio quondam 

Johannis dicti Nollekens tinctoris hereditarium censum IIII librarum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini et primo termino a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum ex (dg: domib) domibus et 

areis dicti venditoris sitis in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem Aleijdis (dg: f) relicte quondam Hermanni dicti Berse ex uno 

et inter hereditatem Theoderici dicti Manghelart ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario 

censu octo librarum dicte monete mense sancti spiritus in Busco et 

hereditario censu quinque librarum dicte monete Andree de Audrigem exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Goess et Gestel datum 

supra. 

 

BP 1178 f 333v 11 wo 15-12-1389. 

Wouterus van Audenhoeven gaf uit aan zijn broer Willelmus van Audenhoven 

(1) de goederen, gnd te Pettelaar, ter plaatse gnd Pettelaar, (2) 7½ bunder 

beemd, in Herlaar, ter plaatse gnd in de Lange Winkel; de uitgifte 

geschiedde voor (a) de grondcijnzen, en thans voor (b) een n-erfpacht van 

16 mud rogge, Bossche maat, (c) een n-erfcijns van 16 pond geld, met 

Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391), (d) een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis in Den Bosch te betalen. 

 

Wouterus de Audenhoeven bona dicta te Pettelaer (dg: cum suis) sita (dg: 

in territorio de) loco dicto Pettelaer cum suis attinentiis universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis atque (dg: pratum or) septem 

et dimidia bonaria prati #ad se spectantia# sita in territorio de Herlaer 

in loco dicto (dg: Winckel) in den (dg: Langel) Langhe Winckel ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Willelmo de Audenhoven suo fratri ab 

eodem hereditarie possidendam pro censibus dominorum fundi (dg: exinde 

solvendis et pro here) exinde dandis etc atque pro hereditaria paccione 

sedecim modiorum siliginis mensure de Busco et pro hereditario censu 

sedecim librarum monete dandis sibi ab alio hereditarie purificationis et 

primo termino ultra annum (dg: et pro here et in Busco traden) et pro 

hereditario censu trium librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Johannis et in Busco tradendo ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 
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repromisit. Testes Gerardus et Goess datum ut supra. 

 

1178 mf9 F 14 f. 334. 

 Quarta post Lucie: woensdag 15-12-1389. 

 Quinta post Lucie: donderdag 16-12-1389. 

 mensis decembris die XVI: donderdag 16-12-1389. 

 

BP 1178 f 334r 01 wo 15-12-1389. 

Willelmus zvw Godefridus Bijerken van Zeelst had destijds in cijns 

verkregen van hr Johannes van Berlaer, heer van Helmond en van Keerberch, 

ridder de helft van erfgoederen en van beemden gnd Tielen Weide, ter 

plaatse gnd Wippenhout in de beemden van Oirschot, tussen de beemden en 

erfgoederen gnd Heijn Papen Broec enerzijds en erfgoed van het huis van 

Postel, behorend tot de goederen gnd te Ellaer, de beemd gnd Everaets Beemd 

en de beemd van Henricus van der Heijden anderzijds, strekkend met een eind 

aan erfgoed gnd die Langdonk behorend aan de heer van Petershem en met het 

andere eind aan de gemeint, te weten de helft die ligt richting voornoemd 

erfgoed van het huis van Postel, richting voornoemde Everaets Beemd en 

richting voornoemde beemd van voornoemde Henricus van der Heijden, en hij 

had verkregen elk bunder van voornoemde helft voor een b-erfcijns van 40 

schelling geld. Thans droeg voornoemde Willelmus zvw Godefridus Bierken 

over aan Willelmus zvw Willelmus van Audenhoven 6 bunder beemd uit 

voornoemde helft, te weten de 6 bunder die gelegen zijn tussen Margareta 

dvw Johannes van der Kijevits Hoeve enerzijds en de beemd gnd Everaets 

Beemd en voornoemd erfgoed van het huis van Postel anderzijds, strekkend 

met een eind aan de gemeint en met het andere eind aan voornoemd erfgoed 

gnd die Langdonk. Ze waren belast met een cijns van 12 pond geld, die 

eerstgenoemde Willelmus aan voornoemde hr Johannes heer van Helmond uit 

voornoemde 6 bunder moet leveren, zoals vermeld, te weten voor elke bunder 

40 schelling voornoemd geld. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus filius quondam Godefridi Bijerken 

de Zeelst medietatem hereditatum et pratorum dictorum (dg: di) communiter 

Tielen Weijde sitarum ad locum dictum Wippenhout in pratis de Oerscot 

inter prata et hereditates Heijn Papen Broec vocatas ex uno et inter 

hereditatem domus Postula spectantem ad bona (dg: te) dicta te Ellaer et 

inter pratum dictum Everaets Beemt et inter partum Henrici van der 

Heijden ex alio tendentium cum uno fine ad hereditatem dictam die 

Langdonc spectantem ad (dg: dictum) dominum de Peterssem et cum reliquo 

fine ad communitatem ibidem scilicet illam medietatem que sita est versus 

dictam hereditatem dicte domus de Postula et versus dictum pratum 

Everaets Beemt vocatum et versus dictum pratum dicti Henrici van der 

Heijden erga dominum Johannem de Berlaer dominum de Helmont et de 

Keerberch militem ad censum acquisivisset scilicet quodlibet bonarium 

dicte medietatis pro hereditario censu XL solidorum monete prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Willelmus 

filius quondam Godefridi Bierken sex bonaria prati de dicta medietate 

scilicet illa sex bonaria prati que sita sunt inter hereditatem Margarete 

filie quondam Johannis (dg: de) van der Kijevits Hoeve ex uno et inter 

(dg: hereditatem dictam Ever) pratum dictum Everaets Beemt et (verbeterd 

uit: ex; dg: hereditatem) dictam hereditatem domus de Postula ex alio 

tendentia cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad dictam 

hereditatem die Langdonc (dg: spe) vocatam (dg: ex a) ut dicebat 

supportavit Willelmo filio quondam Willelmi de Audenhoven cum litteris et 

jure occacione etc promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepto hereditario censu XII librarum monete quem primodictus 

dicto domino Johanni domino de (dg: Herlaer) #Helmont ex dictis sex 

bonariis (dg: terre) prati #solvere tenetur ut prefertur# scilicet de 

quolibet bonario dictorum sex bonariorum XL solidos dicte monete 

annuatim. Testes Gerardus et Goes datum (dg: q) quarta post Lucie. 
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BP 1178 f 334r 02 wo 15-12-1389. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “hr Johannes van Berlaer etc 

de helft van erfgoederen en beemden gnd Tielen Weijde etc”, en Willelmus 

van Audenhoven zvw Willelmus van Audenhoven beloofde de brief, zo nodig, 

ter hand te stellen aan Jacobus zvw Jacobus van Baest en aan erfg vw Franco 

zvw voornoemde Jacobus van Baest. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente dominus Johannes de Berlaer etc 

medietatem hereditatum et pratorum dictorum communiter Tielen Weijde etc 

et Willelmus de Audenhoven filius quondam Willelmi de Audenhoven promisit 

super omnia tradere Jacobo filio quondam Jacboi de Baest et heredibus 

quondam Franconis filii quondam Jacobi de Baest predicti. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 334r 03 wo 15-12-1389. 

Willelmus zvw Godefridus gnd Bierken van Zeelst droeg over aan Jacobus zvw 

Jacobus van Baest een beemd gnd Everaets Beemd, gelegen ter plaatse gnd 

Wippenhout, in de beemden van Oirschot, tussen Ghisbertus van Eillair 

enerzijds en erfgoed gnd Tielen Weijde anderzijds, aan voornoemde Willelmus 

in cijns gegeven door hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van 

Keerberch ridder, te weten elke bunder van deze beemd voor een b-erfcijns 

van 40 schelling geld. 

 

Willelmus filius quondam Godefridi dicti Bierken de Zeelst quoddam pratum 

dictum Everaets Beemt situm ad locum dictum Wippenhout in pratis de 

Oerscot inter hereditatem Ghisberti de Eillair ex uno et inter 

hereditatem dictam Tielen Weijde ex alio datum ad censum dicto Willelmo a 

domino Johanne de Berlaer domino de Helmont et de Keerberch milite (dg: 

prout in litteris supportavit Jacobo filio quondam) scilicet quodlibet 

bonarium dicti prati pro hereditario censu XL solidorum monete prout in 

litteris supportavit Jacobo filio quondam Jacobi de Baest 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 334r 04 do 16-12-1389. 

Heijlwigis dv Johannes gnd die Coninc van Lijeshout gaf uit aan haar broer 

Johannes zv voornoemde Johannes die Coninc alle erfgoederen, die aan haar 

gekomen waren na overlijden van haar moeder Elizabeth resp. die aan haar 

zullen komen na overlijden van haar voornoemde vader Johannes die Coninc, 

onder Lieshout, echter uitgezonderd het deel, dat aan haar gekomen was na 

overlijden van voornoemde Elizabeth resp. aan haar zal komen na overlijden 

van haar voornoemde vader Johannes, in een huis en tuin, waarin voornoemde 

Johannes die Coninc thans woont, in Lieshout, tussen Johannes van der 

Kijnderhuijs enerzijds en Gerardus van der Stappen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de onraad en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren, voor het eerst 

over een jaar (do 02-02-1391). 

 

Heijlwigis filia (dg: quondam) Johannis dicti die Coninc (dg: van) de 

Lijeshout cum tutore omnia #omnes# hereditates sibi de morte quondam 

Elizabeth matris olim dicte Heijlwigis successione advolutas et post 

mortem dicti Johannis die Coninc (dg: suc) sui patris successione 

advolvendas quocumque locorum infra parochiam de Lijeshout sitas exceptis 

tamen et sibi reservata! totam! partem! et omne jus! sibi de morte dicte 

quondam Elizabeth successione advolutis et post mortem dicti Johannis sui 

patris successione advolvendis in domo et orto in quibus dictus Johannes 

die Coninc ad presens moratur sitis (dg: in) in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis van der Kijnderhuijs ex uno et inter hereditatem 

Gerardi van der Stappen ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni suo fratri filio dicti Johannis die Coninc ab eodem 

hereditarie possidendas pro oneribus dictis onraet exinde solvendis 
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dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure 

de Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino 

ultra annum et (dg: supra) in dicta domo tradenda ex premissis promittens 

cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et a) et alter 

repromisit. Testes Penu et Goess et Jordus datum quinta post Lucie. 

 

BP 1178 f 334r 05 do 16-12-1389. 

Hubertus zv Johannes gnd die Coninc van Lijeshout verkocht aan zijn broer 

Johannes alle erfgoederen die aan hem behoren onder Lieshout, ter plaatse 

gnd op Roijvenne, belast met de grondcijns. 

 

Hubertus filius Johannis dicti die Coninc de Lijeshout omnes hereditates 

ad se spectantes quocumque locorum infra parochiam de Lijeshout ad locum 

dictum op Roijvenne sitas ut dicebat vendidit Johanni suo fratri 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 334r 06 do 16-12-1389. 

Gerardus Cnode zvw Ghibo gnd Herinc verkocht aan Walterus van Os een 

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

eerst over een jaar (zo 25-12-1390), gaande uit een kamp, 7 morgen groot, 

in Maren, tussen Petrus Engbrechts soen enerzijds en de waterlaat van de 

hertog anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Gerardus Cnode filius quondam Ghibonis dicti Herinc hereditarie! Waltero 

de Os hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Domini et primo termino #a# nativitatis 

Domini proxime ultra annum ex quodam campo septem iugera terre continente 

sito in parochia de Maren inter hereditatem Petri Engbrechts soen ex uno 

et inter aqueductum domini ducis ex alio promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 334r 07 do 16-12-1389. 

Hiervan een instrument maken. De koopsom is voldaan. Opgesteld in de kamer, 

in aanwezigheid van schepenen, Coel Keelbreker, Marcelius Vos en Johannes 

van de Kloot. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem et recognovit sibi de pretio emptionis 

fore satisfactum. Acta in camera presentibus scabinis Coel Keelbreker 

Marcelio (dg: -s) Vos Johanne de Globo testibus datum (dg: in) mensis 

decembris die XVI (dg: hora vespar) hora vesperarum. 

 

BP 1178 f 334r 08 do 16-12-1389. 

Henricus zvw Henricus Keelbreker droeg over aan zijn broer Johannes 

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

voornoemde vader Henricus Keelbreker resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van Hilla mv eerstgenoemde Henricus. 

 

Henricus filius quondam Henrici Keelbreker omnia et singula bona moblia 

et immobilia hereditaria et (verbeterd uit: p) parata sibi de morte 

quondam dicti Henrici Keelbreker sui patris successione advoluta post 

mortem Hille matris primodicti Henrici successione advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita supportavit Johanni Keelbreker suo fratri 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Penu 

et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 334r 09 do 16-12-1389. 

Johannes Keelbreker zvw Henricus Keelbreker beloofde aan zijn broer 

Henricus een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 



Bosch’ Protocol jaar 1389 06. 

 

206 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en tuin in Den Bosch, 

aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Metta van Zonne 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Caudenberch anderzijds. Henricus zal 

deze cijns niet beuren, zolang Hilla, mv voornoemde Johannes en Henricus, 

leeft. 

 

Johannes Keelbreker filius quondam Henrici Keelbreker promisit se daturum 

et soluturum Henrico suo fratri hereditarium censum quatuor librarum 

monete hereditarie (dg: nativitatis Domini) mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et orto sitis in Busco ad finem Hijnthamensem inter 

hereditatem Mette de Zonne ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Caudenberch ex alio promittens warandiam et sufficientem facere tali 

condicione quod dictus Henricus non levabit nec monebit dictum censum 

quamdiu Hilla mater dictorum Johannis et Henrici vixerit in humanis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 334r 10 do 16-12-1389. 

Voornoemde Johannes beloofde aan zijn voornoemde broer Henricus 100 

Gelderse gulden of de waarde te betalen, binnen een jaar na overlijden van 

Hilla, mv voornoemde Johannes en Henricus. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Henrico suo fratri centum (dg: 

Ge Ho) Gelre gulden seu valorem (dg: statim) #infra annum# post decessum 

Hille matris dictorum Johannis et Henrici (dg: persolvendos testes datum 

supra) sine medio sequentem persolvendos. Testes datum supra. 

 

1178 mf10 A 01 f. 334v. 

 Quinta post Lucie: donderdag 16-12-1389. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 18-12-1389. 

 

BP 1178 f 334v 01 do 16-12-1389. 

Henricus zv Arnoldus gnd van Westendorpe van Mille verkocht aan Willelmus 

nzv Willelmus gnd Maes soen een hofstad, huis en tuin, in Geffen, tussen 

Wijnkinus gnd van den Hecke enerzijds en de gemene weg anderzijds, aan hem 

in cijns uitgegeven90 door Arnoldus gnd Snider zvw Johannes gnd Nouden soen, 

belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Henricus filius Arnoldi dicti de Westendorpe de Mille domistadium domum 

et ortum sitos in parochia de Gheffen inter hereditatem Wijnkini dicti 

van den !van den Hecke ex uno latere et inter communem plateam ex alio 

datos sibi ad censum ab Arnoldo dicto Snider filio quondam Johannis dicti 

Nouden soen prout in litteris vendidit Willelmo filio #naturali# Willelmi 

dicti Maes soen supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in dictis litteris 

contento. Testes Penu et Goess datum quinta post Lucie. 

 

BP 1178 f 334v 02 do 16-12-1389. 

Hilla wv Godefridus van Hedechuijsen verkocht aan Johannes Jacobs soen 2½ 

bunder erfgoed91 in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, ter plaatse gnd 

Scheepdonk, tussen wijlen voornoemde Godefridus van Hedechuijsen enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, aan haar verkocht92 door Johannes gnd Vorster 

van Bucstel en Ygrammus zvw Johannes van den Velde. Voornoemde Johannes zal 

het hek tussen voornoemde 2½ bunder en wijlen Godefridus van Hedechusen 

onderhouden. 

 

                         
90 Zie ← BP 1177 f 284r 01 ±do 08-03-1386, uitgifte van de hofstad, huis en tuin. 
91 Zie → BP 1179 p 388v 03 za 27-04-1392, verkoop erfcijns uit deze 2½ 

bunder. 
92 Zie ← BP 1178 f 105r 03 wo 26-05-1389, verkoop van deze 2½ bunder. 
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Solvit (dg: XVI solidos). 

Hilla relicta quondam Godefridi de Hedechuijsen cum tutore duo et 

dimidium bonaria hereditatis sita in parochia de Bucstel in loco dicto 

communiter Lenneis Hoevel ad locum dictum Sceepdonc inter hereditatem 

quondam Godefridi de Hedechuijsen predicti ex uno et inter communem 

plateam ex alio vendita sibi a Johanne dicto (dg: ?Vorris) Vorster de 

Bucstel et (dg: Ygrammo) Ygrammo filio quondam Johannis van den Velde 

(dg: ex) prout in litteris vendidit Johanni Jacobs soen supportavit cum 

litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere tali condicione quod dictus Johannes sepem 

consistentem inter dicta duo et dimidium bonaria hereditatis et inter 

dictam hereditatem dicti quondam Godefridi de Hedechusen perpetue in bona 

disposicione observabit ut ipse recognovit et repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 334v 03 do 16-12-1389. 

Voornoemde Johannes Jacobs soen beloofde aan voornoemde Hilla wv Godefridus 

van Hedechuijsen een n-erfcijns van 3 Hollandse gulden of de waarde, met 

Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391), gaande 

uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Johannes promisit se daturum et soluturum dicte (dg: Hie) Hille 

hereditarium censum trium #Hollant# gulden seu valorem (dg: seu) 

hereditarie purifictionis et primo termino ultra annum ex premissis (dg: 

di) duobus et dimidio bonariis hereditatis promittens warandiam super 

omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 334v 04 do 16-12-1389. 

Voornoemde Johannes Jacobs soen beloofde aan voornoemde Hilla wv Godefridus 

van Hedechuijsen 17 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis over een 

jaar (do 02-02-1391) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicte Hille XVII Hollant gulden seu valorem (dg: 

ad) a purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 334v 05 do 16-12-1389. 

Henricus zv Henricus Pels droeg over aan Henricus zvw Theodericus Jongher, 

tbv hem en zijn broer Johannes zvw voornoemde Theodericus die Jongher, een 

beemd, gnd die Geer, in Schijndel, bij de plaats gnd die Waterhorst, tussen 

Johannes van Dordrecht enerzijds en Henricus gnd Bloijman, Johannes 

molenaar van Kilsdonc en voornoemde Johannes en Henricus, kvw Theodericus 

die Jongher anderzijds, welke beemd voornoemde Johannes en Henricus, kvw 

Theodericus die Jongher, gekocht hadden van voornoemde Henricus Pels, en 

welke beemd eerstgenoemde Henricus vernaderd had van voornoemde Johannes en 

Henricus, kvw Theodericus gnd Jongher. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes. 

 

Henricus filius Henrici Pels (dg: P) quoddam pratum dictum die Gheer 

situm in parochia de Scijnle prope locum dictum die Waterhorst inter 

hereditatem Johannis de Dordrecht ex uno et inter hereditates Henrici 

dicti (dg: Lo) Bloijman (dg: J) Johannis multoris de Kilsdonc et Johannis 

et Henrici liberorum quondam Theoderici die Jongher ex alio quod pratum 

dicti Johannes et Henricus liberi quondam Theoderici (dg: Jor) die 

Jongher erga dictum Henricum Pels emendo acquisiverant et quod pratum 

primodictus Henricus erga dictos Johannem et Henricum liberos quondam 

Theoderici dicti Jongher per modum redempcionis e jure proximitatis 

acquisiverat prout in litteris supportavit (dg: Her) dicto Henrico filio 

quondam Theoderici Jongher ad opus sui et ad opus #dicti# Johannis sui 

fratris filii dicti quondam Theoderici die Jongher (dg: pro) cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 
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deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Johanni. 

 

BP 1178 f 334v 06 do 16-12-1389. 

Rutgherus van der Hellen alias gnd van der Voert verkocht aan Gerardus van 

den Boegarde zvw Gerardus van der Voert (1) ½ bunder beemd, in Schijndel, 

ter plaatse gnd aan de Scot, tussen Johannes Rijcarts soen van der Voert 

enerzijds en erfg vw Gerardus van der Voert anderzijds, (2) de helft van 

een streep land, in Schijndel, ter plaatse gnd aan de Scot, ter plaatse gnd 

die Rogge Hoeve, tussen kvw Gerardus van der Voert enerzijds en Hadewigis 

dvw voornoemde Gerardus van der Voert anderzijds, (3) 1/10 deel in een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Schijndel, ter plaatse gnd aan de 

Scot, rondom tussen de gemeint, zoals deze goederen aan voornoemde 

Rutgherus waren gekomen na erfdeling na overlijden van zijn ouders. 

 

Solvit. 

Rutgherus van der Hellen alias dictus van der Voert dimidium bonarium 

prati situm in parochia de Scijnle ad locum dictum aen de Scot inter 

hereditatem Johannis Rijcarts soen van der Voert ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Gerardi van der Voert ex alio (dg: ut 

dicebat) atque (dg: di) medietatem cuiusdam strepe terre site in #(dg: 

di)# parochia et loco predictis in loco dicto die Rogge Hoeve inter 

hereditatem (dg: Johannis filii quondam) liberorum quondam Gerardi van 

der Voert ex uno et inter hereditatem Hadewigis filie dicti quondam 

Gerardi van der Voert ex alio (dg: scilicet) atque (dg: de) decimam 

partem ad se spectantem in domo et orto et hereditatibus sibi 

adiacentibus sitis in parochia et loco predictis inter (dg: here) 

communitatem circumquaque adiacentem (dg: vendidit Gerardo van den 

Boegarde filio quondam quondam Gerardi van der Voert promittens 

warandiam) prout ibidem siti sunt et dicto Rutghero de morte parentum 

successione sunt (dg: st) advolute et sibi mediante hereditaria divisione 

prius habita inter ipsum et suos in hoc coheredes cesserunt in partem 

(dg: promittens ratam servare et oblugationem ex parte sui deponere) 

vendidit Gerardo van den Boegarde filio quondam Gerardi van der Voert 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1178 f 334v 07 do 16-12-1389. 

(dg: voornoemde). 

 

(dg: dictus). 

 

BP 1178 f 334v 08 do 16-12-1389. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Rutgherus 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 voornoemde goederen. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus promisit se daturum et soluturum dicto Rutghero 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradendam ex 

premissis et promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 334v 09 do 16-12-1389. 

Egidius Scoerweggen droeg over aan de secretaris, tbv Johannes Gheldof, 

zijn vruchtgebruik in alle goederen, die aan voornoemde Johannes Ghelden en 

diens vrouw Margareta dv voornoemde Egidius gekomen waren na overlijden van 

Yda, mv voornoemde Margareta en ev voornoemde Egidius, resp. die aan hen 

zullen komen na overlijden van voornoemde Egidius. De brief aan niemand 

overhandigen behalve aan voornoemde Egidius. 
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-. 

Egidius Scoerweggen suum usufructum sibi competentem in omnibus (dg: b) 

bonis que Johanni Ghelden! et Margarete sue uxori filie dicti Egidii de 

morte quondam quondam Yde matris olim dicte Margarete uxoris olim dicti 

Egidii successione sunt advoluta et post mortem dicti Egidii successione 

advolventur quocumque consistentia sive sita ut dicebat supportavit 

#michi ad opus# dicti Johannis (dg: Gheldorp Gheldorp) Gheldof! 

promittens ratam servare. Testes datum supra. Et non tradetur littera 

alicui nisi dicto Egidio. 

 

BP 1178 f 334v 10 za 18-12-1389. 

Voornoemde Johannes Ghelden verkocht voornoemde goederen aan Walterus zv 

Egidius gnd Scoerweggen, tbv hem, Egidius, Johannes, Godescalcus en 

Heijlwigis, kv voornoemde Egidius, en Johannes Leijten soen, Henricus Maes 

soen, voornoemde Egidius Scoerwegge en Ghibo zvw Johannes gnd Ghijbboijs 

soen. De brief overhandigen aan voornoemde Walterus. 

 

Dictus Johannes Ghelden! dicta bona vendidit Waltero filio Egidii dicti 

Scoerweggen ad opus sui et ad opus Egidii Johannis Godescalci Heijlwigis 

liberorum dicti Egidii et ad opus + + {hier BP 1178 f 334v 13 invoegen}. 

 

BP 1178 f 334v 11 ±do 16-12-1389. 

Johannes van der Stripen en zijn oom Henricus van der Scueren beloofden aan 

Johannes van Halle rademaker 3 pleiten zwarte turf na maning bij de brug 

van Beilver te leveren. 

 

Johannes van der Stripen et Henricus van der Scueren #eius avunculus# 

promiserunt Johanni van Halle rotifici tres pleijtas nigrorum cespitum ad 

monitionem persolvendas apud pontem de Beilver tradendas. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 334v 12 ±do 16-12-1389. 

Johannes van Stripe verkocht aan Egidius zvw Johannes van Nuwelant 5 lopen 

rogge, Bossche maat, erfpacht, die Bertha van Oerscot begijn tante van 

voornoemde Johannes van Stripe, met Sint-Thomas beurde, gaande uit (1) een 

hofstad, in Geffen, gelegen voor Johannes gnd Sasse van Geffen, welke 

hofstad voornoemde Bertha in pacht had uitgegeven aan voornoemde Johannes 

Sasse, voor voornoemde 5 lopen rogge, tevens gaande uit (2) een deel land, 

behorend aan voornoemde Johannes Sasse, in Geffen, ter plaatse gnd ten 

Kummel, welk deel voornoemde Johannes Sasse tevens tot onderpand had 

gesteld; welke pacht aan hem gekomen was na overlijden van voornoemde 

Bertha. 

 

Johannes van Stripe quinque lopina siliginis mensure de Buscoducis 

hereditarie paccionis (dg: solv) quam Bertha de Oerscot beghina matertera 

olim dicti Johannis de Stripe solvendam habuit hereditarie et in festo 

beati Thome apostoli de quodam domistadio sito in Gheffen ante 

hereditatem Johannis dicti Sasse de Geffen quod domistadium dicta Bertha 

dederat ad pactum dicto Johanni Sasse pro (dg: s) dictis quinque lopinis 

siliginis dicte paccionis et ex parte terre ad dictum Johannem Sasse 
!sita in Geffen in loco dicto ten Cummel quam partem idem Johannes Sasse 

pro solucione dicte paccionis ad pignus imposuerat prout in litteris et 

quam paccionem sibi de morte dicte Berthe successione advolutam esse 

dicebat (dg: supportavit) vendidit (dg: G) Egidio filio quondam Johannis 

de Nuwelant cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

et (verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte et suorum coheredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 334v 13 za 18-12-1389. 

{vervolg van BP 1178 f 334v 10}. 

et ad opus 
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+ Johannis Leijten soen Henrici Maes soen (dg: ?Gerardi) dicti (dg: 

quondam) Egidii Scoerwegge et Ghibonis filii quondam Johannis dicti 

Ghijbboijs soen promittens warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Scilder et Goess datum sabbato post Lucie. Tradetur 

littera dicto Waltero. 

 

1178 mf10 A 02 f. 335. 

 Sexta post Lucie: vrijdag 17-12-1389. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 18-12-1389. 

 Dominica post Lucie: zondag 19-12-1389. 

 

BP 1178 f 335r 01 vr 17-12-1389. 

Willelmus Stakenborch zvw Matheus van Baescot verkocht aan Henricus Weijer 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391), gaande uit goederen 

gnd te Kulen, in Someren, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht 

van 19 lopen rogge. 

 

Willelmus Stakenborch filius quondam Mathei de Baescot hereditarie 

vendidit Henrico Weijer hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et primo termino 

ultra annum et in Busco tradendam ex bonis dictis (dg: de) te Culen sitis 

in parochia de Zoemeren (dg: sitis in p) et ex attinentiis dictorum 

bonorum universis quocumque locorum consistentibus sive sitis promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi et hereditaria paccione XIX lopinorum siliginis exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Gerardus et Jordanus datum sexta 

post Lucie. 

 

BP 1178 f 335r 02 vr 17-12-1389. 

Bessella wv Theodericus van Meghen beloofde aan Ghibo zvw Ghibo gnd Loef 15 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1390) te 

betalen. 

 

Bessella relicta quondam Theoderici de Meghen promisit (dg: Theo) Ghiboni 

filio quondam Ghibonis dicti Loef XV Gelre gulden seu valorem ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum) Gerardus et Goess datum 

sexta post Lucie. 

 

BP 1178 f 335r 03 za 18-12-1389. 

Johannes zv Reijmboldus van Ussen en zijn kinderen Johannes en Bela 

verkochten aan Adam van Mierd een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 25-

12-1390), gaande uit (1) een huis en tuin, 8 hont groot, in Oss, ter 

plaatse gnd op de Brant, tussen Zebertus van der Graft enerzijds en 

voornoemde Reijmboldus van Ussen anderzijds, (2) een stuk land, gnd die 

Aanweinden, in Oss, ter plaatse gnd aan die Weide, tussen Johannes Vilt 

enerzijds en erfgoed gnd die Aanweiden anderzijds, (3) 2 hont land, in Oss, 

naast de plaats gnd des Rentmeesters Hoeve, tussen Marcelius gnd Zeel 

Delijen soen enerzijds en Johannes van Os zvw Willelmus van Panhedel 

anderzijds, (4) ¼ deel in 2 stukken land, (4a) 5 lopen rogge groot, tussen 

voornoemde Reijmboldus van Ussen enerzijds en Gerardus van Berchen 

anderzijds, (4b) 2 lopen rogge groot, tussen Henricus Weijlen enerzijds en 

erfgoed van de kerk van Oss anderzijds. Behoort aan hr Gerardus Groij. 

 

Johannes (dg: Reijmbouts soen) filius Reijmboldi de Ussen (dg: 

hereditarie vendidit Ade) Johannes et Bela eius liberi cum tutore 

hereditarie vendiderunt Ade de Mierd hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: purificationis) 

nativitatis Domini et primo termino ultra annum #et in Busco tradendam# 

ex domo et orto (dg: sitis in parochia de Os) octo hont continentibus 
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sitis in parochia de Os (dg: inter) ad locum dictum op den Brant inter 

hereditatem Zeberti van der Graft ex uno et inter hereditatem dicti 

Reijmboldi de Ussen ex alio item ex pecia terre (dg: si) dicta die 

Aenweijnden sita in dicta parochia ad locum dictum aen die Weijde inter 

hereditatem Johannis Vilt ex uno et inter hereditatem die (dg: Aen) 

Aenweijden ex alio item ex duobus hont terre sitis in dicta parochia (dg: 

in loco dicto) juxta locum dictum des (dg: Reij) Rentmeesters Hoeve inter 

hereditatem Marcelii dicti Zeel Delijen soen ex uno et inter! Johannis de 

Os filii quondam Willelmi de Panhedel ex !uno atque (dg: q) ex quarta 

parte ad dictos venditores spectante in duabus peciis terre quarum una 

continet quinque lopinos siliginis in semine inter hereditatem dicti 

Reijmboldi de Ussen ex uno et inter hereditatem Gerardi de Berchen ex 

alio et altera duo lopinos siliginis in semine (dg: ..) capiente inter 

hereditatem Henrici Weijlen ex uno et inter hereditatem ecclesie de Os ex 

alio latere sunt site promittentes #cum tutore# super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere (dg: ex) et sufficientem facere. 

Testes Scilder et Goess datum sabbato post Lucie. Spectat ad dominum 

Gerardum Groij. 

 

BP 1178 f 335r 04 za 18-12-1389. 

Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen gaf uit aan Martinus Berwout 

een erfgoed in Den Bosch, over de Visbrug, in een straatje dat loopt van de 

Visbrug naar de gemene beerput, tussen erfgoed van wijlen Godefridus 

Posteel enerzijds en een weg naast voornoemde beerput anderzijds, strekkend 

vanaf voornoemd straatje achterwaarts tot aan erfgoed van Henricus van 

Zanbeke, zoals dit eertijds was van Adam Top schoonvader van voornoemde 

Thomas; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 5 pond geld, een 

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

eerst met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390). Op dit erfgoed wordt een 

huis gebouwd. 

 

Thomas filius quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen quandam hereditatem 

sitam in Busco (dg: in duab) ultra pontem piscium in quodam viculo 

tendente a dicto ponte versus communem (dg: p) cloacam inter hereditatem 

quondam Godefridi Posteel ex uno et inter quandam viam tendentem et 

consistentem ibidem iuxta dictam cloacam ex alio tendentem a dicto viculo 

retrorsum usque ad hereditatem Henrici de Zanbeke (dg: ten) prout ibidem 

sita est et ad Adam Top socerum (dg: dicti quo) olim dicti Thome spectare 

consuevit ut dicebat dedit ad hereditarium censum Martino Berwout ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu quinque librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini et primo termino nativitatis Johannis proxime futuro ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

promisit insuper omnia quod ipse supra predictam hereditatem unam domum 

edificari et situari procurabit. Testes Spanct et Scilder datum supra. 

 

BP 1178 f 335r 05 za 18-12-1389. 

Henricus zv Ghibo gnd Clueckinc van Berlikem verkocht aan Henricus zvw 

Jacobus uter Hasselt een n-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Berlicum, naast de 

brug van Middelrode, tussen Elizabeth Vrancken dochter enerzijds en 

Arnoldus van den Beirghelen anderzijds, reeds belast met de grondcijns en 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, (2) alle goederen, die aan voornoemde 

verkoper gekomen waren na overlijden van zijn moeder Yda resp. die aan hem 

zullen komen na overlijden van zijn voornoemde vader Ghibo Clueckinc. 

 

Henricus filius Ghibonis dicti Clueckinc de Berlikem hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Jacobi uter Hasselt hereditarium censum trium 

librarum et decem solidorum monete solvendum hereditarie Martini ex domo 

et orto dicti venditoris sitis in parochia de Berlikem iuxta pontem de 

Middelrode inter hereditatem Elizabeth Vrancken dochter ex uno et inter 
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hereditatem Arnoldi van den Beirghelen ex alio atque ex omnibus bonis 

(dg: sibi) dicto venditori de morte quondam Yde sue matris successione 

advolutis et post (dg: p) mortem dicti Ghibonis Clueckinc suis! patris 

successione advolvendis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione unius modii 

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

Gerardus et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 335r 06 za 18-12-1389. 

Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen droeg over aan Hilla wv 

Godefridus van Hedechusen een stukje erfgoed in Den Bosch, over de Visbrug, 

in een straatje dat loopt van de Visbrug naar de gemene beerput, te weten 

het stukje direct naast het eind van het erfgoed van wijlen Adam gnd Tops, 

nu eigendom van voornoemde Thomas, op welk stukje een deel van het huis van 

wijlen voornoemde Godefridus van Hedechusen gebouwd is, zoals dat huis van 

voornoemde wijlen Godefridus van Hedechusen met zijn einde tot aan het 

erfgoed van voornoemde wijlen Adam Top is gebouwd op voornoemd stukje. 

Zou voornoemde Thomas dan wel de eigenaren van het erfgoed van voornoemde 

wijlen Adam Tops later op het erfgoed van voornoemde wijlen Adam Tops, 

direct naast het huis van voornoemde wijlen Godefridus, willen bouwen, dan 

mag dat in de gebouwen en stijlen van het huis van voornoemde Godefridus, 

die op voornoemd stukje staan; nadat er gebouwd is, zal voornoemde wand 

gemeenschappelijk eigendom zijn van voornoemde Hilla en Thomas. 

 

Thomas filius quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen quandam particulam 

hereditatis sitam in Busco (dg: in viclo te) ultra pontem (dg: dictum 

pont) piscium in viculo tendente a dicto ponte versus communem cloacam 

ibidem scilicet illam particulam hereditatis que particula sita est (dg: 

ad) #contigue iuxta# finem hereditatis quondam Ade dicti Tops nunc 

spectantis ad dictum Thomam et supra quam particulam hereditatis quedam 

pars domus quondam Godefridi de Hedechusen est constructa et edificata 

(dg: ut di) prout (dg: huiusmodi p) #huiusmodi# domus dicti quondam 

Godefridi de Hedechusen cum suo fine usque dictam hereditatem dicti 

quondam Ade Top est edificata ad presens #supra dictam particulam 

hereditatis# ut dicebat supportavit Hille relicte dicti quondam Godefridi 

de Hedechusen promittens ratam servare tali condicione si dictus Thomas 

seu veri possessores pro tempore dicte hereditatis dicti quondam #Ade# 

Tops imposterum (dg: contigue iuxta) supra dictam hereditatem dicti 

quondam Ade Tops contigue iuxta dictam domum dicti quondam Godefridi 

edificare voluerint quod extunc idem Thomas ac dicti possessores pro 

tempore dicte hereditatis dicti quondam Ade Tops libere poterint 

edificare et sua edificia firmare imponere et iniungere edificiis #et 

stilis# parietis (dg: di) consistentis in (dg: dicta) domo dicti 

Godefridi supra primodictam particulam hereditatis et (dg: extunc d) si 

quidquid dictus Thomas et possessores pro tempore dicte hereditatis dicti 

quondam Ade Top in huiusmodi pariete fregerint hoc (dg: rid) reparari 

tenebuntur hoc eciam addito quod postquam dictus Thomas aut dicti 

possessores pro tempore dicte hereditatis dicti quondam Ade Tops 

edificaverint ut sic in dicto pariete extunc idem paries erit perpetue 

communis dictorum Hille et Thome et possessorum predictorum et extunc 

ipsi huiusmodi parietem sub eorum communibus expensis tenebunt in bona 

disposicione ut dicta (dg: Thome et) Hilla cum tutore recognovit et (dg: 

mutuo super omnia promiserunt) pro se et pro heredibus dicti quondam 

Godefridi (dg: promisit) ex una parte et dictus Thomas super omna 

promiserunt. Testes datum supra. Detur. 

 

BP 1178 f 335r 07 zo 19-12-1389. 

Heijmericus, Gheerbrandus en Margareta, kv Goeswinus van Beest, en 

Theodericus Bijlant zvw hr Johannes van Eijndoven ridder ev Bela dv 

voornoemde Goeswinus verkochten aan Arnoldus van Scijndel nzvw hr Leonius 
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van Scijndel een huis en erfgoederen van wijlen Heijmericus van Dordrecht, 

in Den Bosch, in een straat die loopt van het eind van de Hinthamerstraat 

naar Windmolenberg, tussen erfgoed van wijlen Johannes Uden soen en wijlen 

Matheus Decker enerzijds en erfgoed van wijlen Hermannus Teijen anderzijds, 

belast met (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 7 schelling geld, 

(3) een b-erfcijns van 8 pond 15 schelling geld. Emondus Rover zvw Johannes 

van Hellu droeg het vruchtgebruik hierin, dat aan Goeswinus van Beest 

behoort, over aan voornoemde Arnoldus; lasten in dit vruchtgebruik, van de 

kant van voornoemde Emondus, Goeswinus van Beest en Johannes van Beest, 

worden afgehandeld. 

 

Heijmericus Gheerbrandus fratres (dg: Bela) Margareta eorum sorores (dg: 

cum) liberi (dg: quondam) Goeswini de Beest cum tutore et Theodericus 

Bijlant filius quondam domini Johannis de Eijndoven militis maritus et 

tutor legitimus Bele sue uxoris filie dicti (dg: quo) Goeswini domus et 

hereditates (dg: dicti quo) quondam Heijmerici de Dordrecht sitas in 

Busco in vico tendente a (dg: v) fine vici Hijnthamensis usque 

Wijnmolemberch inter hereditatem quondam Johannis Uden soen et quondam 

Mathei Decker ex uno et inter hereditatem quondam Hermanni Teijen ex alio 

prout ibidem site sunt et ad dictum quondam Heijmericum spectare 

consueverunt et prout idem quondam Heijmericus in eisdem decessit ut 

dicebant vendiderunt Arnoldo de Scijndel filio naturali domini quondam 

Leonii de Scijnde supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum 

tutore super habita et habenda ratam servare et obligationem #(dg: cala)# 

et impeticionem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

septem solidorum monete et et hereditario censu octo librarum et 

quindecim solidorum monete exinde solvendis. 

Quo facto Emondus Rover filius quondam Johannis de Hellu usufructum (dg: 

Joh) #Goeswino# de Beest in premissis competentem quovis modo supportavit 

dicto Arnoldo promittens super omnia (dg: warandiam et obligationem in 

dicto usufructu existentem deponere) #ratam# et obligationem et 

impeticionem ex parte #sui et# dicti (dg: Joh) #Goeswini# de Beest #et 

Johannis de Beest# in dicto usufructu existentem deponere. Testes Penu et 

Goess datum dominica post Lucie. 

 

BP 1178 f 335r 08 zo 19-12-1389. 

Johannes van Dordrecht verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Dordrecht prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1178 mf10 A 05 f. 335v. 

 Dominica post Lucie: zondag 19-12-1389. 

 in festo Thome: dinsdag 21-12-1389. 

 Quinta post festo Thome: donderdag 23-12-1389. 

 in vigilia nativitatis Domini: vrijdag 24-12-1389. 

 

BP 1178 f 335v 01 zo 19-12-1389. 

Voornoemde Arnoldus van Scijnle beloofde aan Emondus Rover zvw Johannes van 

Hellu 210 Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Vastenavond (di 15-02-1390) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 03-

04-1390). 

 

Dictus Arnoldus de Scijnle promisit Emondo Rover filio quondam Johannis 

de Hellu ducentos et X Gelre gulden seu valorem mediatim carnisprivium et 

mediatim pasce proxime futurum persolvendos. Testes Penu et Goes datum 

dominica post Lucie. 

 

BP 1178 f 335v 02 zo 19-12-1389. 

Gerardus van Berkel, Arnoldus Stamelart van de Kelder en Jacobus zvw Petrus 

Steenwech beloofden aan Theodericus zv Bartholomeus 200 Brabantse dobbel of 
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de waarde na maning te betalen. 

 

Gerardus de Berkel Arnoldus Sta de Penu et Jacobus filius quondam Petri 

Steenwech promiserunt Theoderico filio Bartholomei ducentos Brabant 

dobbel boni auri et (dg: g) fortis et gravis ponderis (dg: ad) seu 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes Penu et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 335v 03 zo 19-12-1389. 

(dg: De eerste zal de anderen schadeloos houden). 

 

(dg: Primus servabit alios indempnes promisit Jac). 

 

BP 1178 f 335v 04 zo 19-12-1389. 

(dg: Nijcholaus). 

 

BP 1178 f 335v 05 di 21-12-1389. 

De broers Godefridus van der Straten, Nijcholaus van Ghiessen en Rodolphus 

Wise deden tbv Alardus van Cloechoven afstand van een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, eertijds aan voornoemde Rodolphus Wise verkocht door 

voornoemde Alardus. 

 

Godefridus van der Straten et Nijcholaus (dg: uter Hasselt) de Ghiessen 

#et Rodolphus Wise# fratres super hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco vendita prius dicto Rodolpho Wise ab Alardo de 

Cloechoven prout in litteris #ut dicebant# ad opus dicti (dg: Nijcholai) 

#Alardi# renunciaverunt promittentes ratam servare. Testes Gerardus et 

Goess datum in festo Thome. 

 

BP 1178 f 335v 06 di 21-12-1389. 

Nijcholaus van Ghiessen zvw Johannes van Dommellen verklaarde verkocht en 

vervreemd te hebben een b-erfpacht van 2 mud rogge, uit een b-erfpacht van 

6½ mud rogge, die zijn moeder Merswijndis aan hen geschonken had. Bij de 

deling van de goederen, die zijn vader Johannes van Dommellen heeft 

nagelaten resp. die zijn moeder Merswigis zal nalaten, zal hij een erfpacht 

inbrengen van 2 mud rogge, !voornoemde maat, of 100 Gelderse gulden of de 

waarde, en daarna mag hij aan de deling deelnemen, zoals zijn broer 

Godefridus van der Sraten beloofde. Nijcholaus verleende aan zijn 

voornoemde broer Godefridus toestemming om een b-erfpacht te verkopen en 

vervreemden van 2 mud rogge, uit de goederen, die aan voornoemde Godefridus 

waren geschonken door zijn moeder Merswijndis, maar dan moet hij daarvoor 

bij de deling inbrengen 2 mud rogge erfpacht of 100 Gelderse gulden of de 

waarde. 

 

Nijcholaus de Ghiessen #filius quondam Johannis de Dommellen# (dg: pro) 

palam recognovit se vendidisse et alienasse hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis de hereditaria paccione sex et dimidii modiorum 

siliginis quam !Merswijndis !eorum mater dicto Nijcholao pridem nomine 

dotis assignaverat prout in literis ut dicebat (dg: p) promisit super 

omnia si ipse ad divisionem faciendam de bonis que Johannes de Dommellen 

eius pater in sua morte post #se# reliquit et que !Merswigis eius mater 

in sua morte post relinquet venire voluerit et condividere quod extunc ad 

huiusmodi divisionem reimportabit hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis !dicte mensure seu (dg: X) centum Ghelre gulden seu valorem 

scilicet loco dicte paccionis duorum modiorum siliginis vendite ut 

prefertur et illis reimportatis #(dg: tam ?alias .....)# poterit dictus 

Nijcholaus ad huiusmodi divisionem venire et dicta bona condividere ut 

Godefridus van der Sraten eius frater consensit et eidem Nijcholao 

promisit. 

Insuper dictus Nijcholaus consensiit dicto Godefrido suo fratri quod idem 

Godefridus poterit vendere et alienare (dg: de) hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis (dg: dicte) de bonis sibi Godefrido per 



Bosch’ Protocol jaar 1389 06. 

 

215 

Merswijndem eius matrem nomine dotis assignatis ita tamen quando dictus 

Godefridus huiusmodi paccionem vendiderit et alienaverit extunc idem 

Godefridus loco huiusmodi duorum modiorum siliginis ad dictam divisionem 

reimportabit duos modios siliginis (dg: de) hereditarie paccionis vel 

centum Gelre gulden seu valorem (dg: loco) in loco scilicet dicte 

paccionis duorum modiorum siliginis vendende et alienande a dicto 

Godefrido et illis reimportatis dictus Godefridus poterit ad dictam 

divisionem venire !et Nij consensit et promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 335v 07 di 21-12-1389. 

Henricus Buc zvw Ghibo Buc van Gheffen verkocht aan zijn broer Everardus 

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

Ghibo Buc resp. die aan hem zullen komen na overlijden van Heijlwigis wv 

voornoemde Ghibo. 

 

Henricus Buc filius quondam Ghibonis Buc de Gheffen omnia bona sibi de 

morte quondam (dg: q) Ghibonis Buc sui fratris successione advoluta et 

post mortem Heijlwigis (dg: uxoris) relicte eiusdem Ghibonis successione 

advolvenda (dg: su) vendidit Everardo Buc suo fratri promittens (dg: 

ratam) warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 335v 08 di 21-12-1389. 

Fredericus zvw Godefridus gnd Vrederic van Waelwijc verkocht aan Mijchael 

van Breda een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een hoeve, in Venloen, naast de plaats 

gnd die Meerdijk, tussen Godescalcus van Megen enerzijds en Leonius zvw 

Leonius van Erpe anderzijds, (2) een akker, in Waalwijk, onder de plaats 

gnd Meerdijk, tussen Petrus Hagens enerzijds en Arnoldus Pauwels soen 

anderzijds, (3) 3 hont land, in Waalwijk, ter plaatse gnd de Middelste 

Kamp, tussen erfgoed van de H.Geest in Waalwijk enerzijds en Everardus zv 

Walterus Berwouts soen anderzijds, reeds belast met 3 mud rogge, Bossche 

maat, een b-erfcijns van 30 schelling gemeen paijment en de grondcijns. 

 

Fredericus filius quondam Godefridi dicti Vrederic de Waelwijc 

hereditarie vendidit Mijchaeli (dg: de Wa) de Breda hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Andree et in Busco tradendam ex quodam manso dicti venditoris sito in 

parochia de Venloen (dg: suo) iuxta locum dictum die Meerdijc inter 

hereditatem Godescalci de Megen ex uno et inter hereditatem Leonii filii 

quondam Leonii de Erpe ex alio atque ex agro terre sito in (dg: dicta) 

parochia de Waelwijc (dg: sup) infra locum dictum Meerdijc inter 

hereditatem Petri Hagens ex uno et hereidtatem Arnoldi Pauwels soen ex 

alio item ex tribus hont terre sitis in parochia de Waelwijc in loco 

dicto den Middelsten Camp inter hereditatem mense sancti spiritus in 

Waelwijc ex !alio et inter hereditatem Everardi filii Walteri Berwouts 

soen ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis tribus modiis siliginis dicte mensure et hereditario 

censu XXX solidorum communis pagamenti ex dicto manso et (dg: 

hereditario) censu domini fundi ex premissis solvendis et sufficientem 

facere. Testes Scilder et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 335v 09 do 23-12-1389. 

Ghiselbertus Lijsscap de jongere verkocht aan Martinus Monics de helft van 

2 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd in de Blok, tussen Petrus van 

Bruggen enerzijds en Martinus Monics en Goeswinus Moedel zvw Bertoldus 

Dircs soen anderzijds, belast met waterlaten. 

 

Ghiselbertus Lijsscap junior #medietatem# duorum iugerum terre sita! in 

parochia de Roesmalen in loco dicto in den Bloc inter hereditatem Petri 

de Bruggen ex uno et inter hereditatem Martini Monics et Goeswini Moedel 
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filii quondam Bertoldi Dircs soen ex alio ut dicebat (dg: here vendidit 

dicto) in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat vendidit Martino 

Monics promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

aqueductibus ad hoc spectantibus. Testes Goess et Jorden datum quinta 

post (dg: Luce) Thome. 

 

BP 1178 f 335v 10 do 23-12-1389. 

Willelmus Coptiten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

W Coptiten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 335v 11 do 23-12-1389. 

Voornoemde Ghiselbertus verkocht de andere helft van voornoemde 2 morgen 

aan voornoemde Goeswinus Moedel. 

 

Dictus Ghiselbertus reliquam medietatem dictorum duorum iugerum terre 

vendidit dicto Goeswino Moedel promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 335v 12 do 23-12-1389. 

Willelmus Coptiten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Coptiten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 335v 13 vr 24-12-1389. 

Egidius van den Doorn droeg zijn vruchtgebruik in alle goederen die aan 

Antonius van den Doorn, zvw Nijcholaus gnd Colijn nzvw Johannes gnd Tonijs 

Vinsot door voornoemde wijlen Nijcholaus Colijn verwekt bij wijlen diens 

vrouw Elizabeth dv voornoemde Egidius, gekomen waren na overlijden van 

Bela, grootmoeder van voornoemde Antonius en ev voornoemde Egidius, resp. 

die aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde Egidius, over aan 

voornoemde Antonius. 

 

Duplicetur. 

Egidius de Spina suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis que 

Antonio de Spina filio quondam Nijcholaco! dicti Colijn filio! naturalis 

quondam Johannis (dg: Antoi) dicti Tonijs Vinsot ab eodem quondam 

Nijcholao Colijn et Elizabeth sua quondam uxore filia olim dicti Egidii 

pariter genito de morte quondam Bele (dg: d ux) avie olim dicti Antonii 

uxoris olim dicti Egidii successione advoluta sunt et post mortem dicti 

Egidii advolventur quocumque locorum sita ut dicebat supportavit dicto 

Antonio promittens ratam servare. Testes (dg: datum) Gestel et Jordanus 

datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 335v 14 ±vr 24-12-1389. 

Voornoemde Antonius van den Doorn, zvw Nijcholaus gnd Colijn nzvw Johannes 

gnd Tonijs Vinsot door voornoemde wijlen Nijcholaus Colijn verwekt bij 

wijlen diens vrouw Elizabeth dv Egidius van den Doorn, verkocht aan Oda wv 

Gerardus nzvw Bodo van Tiela een b-erfcijns van 7 pond 10 schelling, een 

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

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, die Elizabeth gnd 

Scheversteens beloofd had aan voornoemde Egidius van den Doorn, een helft 

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

kamer met ondergrond in Den Bosch, aan de Markt, tussen een kamer van 

wijlen Egidius van Antwerpia de oudere welke kamer is van Arnoldus van 

Ghele enerzijds en een kamer waarin Ghiso gnd Coffermaker woont anderzijds, 

welke cijns nu aan voornoemde Antonius behoort. Uit deze kamer gaat een 

cijns van 30 schelling gemeen paijment aan de hertog die uit voornoemde 

cijns van 7 pond 10 schelling wordt betaald. 

 

(dg: duplicetur). 

Dictus Antonius hereditarium censum septem librarum et X solidorum grosso 
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Turonensi denario [monete] regis Francie antiquo pro sedecim denariis in 

hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris quem Elizabeth 

dicta (dg: Sche) Scheversteens promisit (dg: se daturam) dare et 

exsolvere dicto Egidio de Spina hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini (dg: ex) de quadam camera cum eius fundo sita in Busco ad forum 

inter cameram quondam Egidii de (dg: And) Antwerpia senioris que camera 

est Arnoldi de Ghele et inter cameram in qua Ghiso dictus Coffermaker 

moratur prout in litteris et quem censum dictus Antonius nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit Ode relicte quondam Gerardi filii 

naturalis quondam Bodonis de Tiela supportavit cum litteris et jure 

promittens super habita et habenda (dg: ratam servare) #warandiam# et 

obligationem et impeticionem et calangiam ex parte sui et dicti quondam 

Egidii (dg: et q) de Spina et quorumcumque heredum dicti (dg: quondam) 

Egidii #existentem et eventuram# deponere excepto #hereditario# censu 

#XXX solidorum communis pagamenti# domino duci ex primodicta camera de 

jure solvendo qui census domini ducis annuatim de dicto censu (dg: erunt 

solven de dicto censu) septem librarum et X solidorum primodicto est 

solvendus. Testes datum [supra]. 

 

BP 1178 f 335v 15 ±vr 24-12-1389. 

Johannes van den Loe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1178 f 335v 16 ±vr 24-12-1389. 

Voornoemde Antonius van den Doorn, zvw Nijcholaus gnd Colijn nzvw Johannes 

gnd Tonijs Vinsot door voornoemde wijlen Nijcholaus Colijn verwekt bij 

wijlen diens vrouw Elizabeth dv Egidius van den Doorn, verklaarde dat 

voornoemde Egidius voornoemde cijns eerder aan voornoemde Nijcholaus en 

diens vrouw Elizabeth geschonken had. 

 

Dictus Antonius palam recognovit [quod dictus] Egidius dictum censum 

pridem dederat dicto Nijcholao cum dicta Elizabeth eius uxore nomine 

dotis ad jus oppidi. Testes datum supra. 

 

1178 mf10 A 03 + A 04, los folium na f.335: f. 334A. 

 in die Elizabeth: vrijdag 19-11-1389. 

 

BP 1178 f 334ar 01 vr 19-11-1389. 

Johannes nzvw Johannes gnd Honijman verkocht aan Arnoldus Heijme een huis 

en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, naast erfgoed van Jutta wv 

Henricus zv Amelius enerzijds en erfgoed van Gobelinus gnd Bierman 

anderzijds, aan hem verkocht door Yda dv Johannes Zanderi en haar zoon 

Johannes. 

 

Johannes filius naturalis quondam Johannis dicti Honijman (dg: do) 

quandam domum et aream sitam in Busco ad aggerem vici Vuchtensis contigue 

iuxta hereditatem Jutte relicte quondam quondam Henrici filii Amelii ex 

uno et inter hereditatem Gobelini dicti Bierman ex alio (dg: vendidit) 

venditam sibi ab Yda filia Johannis Zanderi et Johanne eius filio prout 

in litteris vendidit Arnoldo Heijme supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Goss et Jordanus (dg: datum supra) datum in die Elizabeth. 

 

BP 1178 f 334ar 02 vr 19-11-1389. 

Reijnerus zv Reijnerus Kul verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijnerus filius Reijneri Kul prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 334ar 03 vr 19-11-1389. 

Jacobus zvw Willelmus Vos van Berze droeg zijn erfgoederen in Den Bosch, 
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aan de Vughterdijk, over aan Arnoldus Heijme. Hij beloofde die erfgoederen, 

uiterlijk met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1389), voor schepenen van Den 

Bosch, over te dragen, samen met de brieven die hij daarvan heeft, zodra 

voornoemde Arnoldus die erfgoederen aan voornoemde Jacobus, voor de duur 

van zijn leven, verhuurd heeft. Jacobus zal de cijnzen die eruit gaan 

betalen, zolang hij leeft, uitgezonderd 30 schelling geld, die Arnoldus 

Heijme betaalt, zolang voornoemde Jacobus leeft. Opgesteld in het huis van 

Johannes Scrage, in aanwezigheid van schepenen, Gerardus van Wiel, Johannes 

Scrage en Reijnerus zv Reijnerus Kul. 

 

Jacobus filius quondam Willelmi Vos de Berze #.......# suas hereditates 

sitas in Busco ad aggerem Vuchtensem supportavit Arnoldo Heijme 

promittens [ratam servare] et obligationem (dg: depo) ex parte sui 

deponere. 

Promisit super [omnia] quod ipse huiusmodi hereditates (dg: sup ..) 

supportabit #infra hinc et nativitatis Domini proxime futurum# coram 

scabinis in Busco cum litteris quas ipse habet mencionem (dg: de) inde 

facientibus scilicet ex! dictus Arnoldus huiusmodi (dg: h) #?domum# 

........ #sitas ibidem tendentes usque ad ......# locavit dicto Jacobo 

quamdiu idem Jacobus vixerit scilicet dictus Jacobus (dg: census exinde 

de jure solvendos solvet quamdiu vixerit) hereditates possidebit scilicet 

dictus Jacobus solvet ad eius vitam (dg: medietatem) census exinde 

solvendos exceptis XXX solidis monete quos Arnoldus Heijme ad vitam dicti 

Jacobi solvet (dg: ratam servare). Acta in domo Johannis Scrage 

presentibus scabinis Gerardo de Wiel #Johanne Scrage# Reijne filio 

Reijneri Kul datum supra. N... sup.... 

 

1178 mf10 A 06 f. 336. 

 anno LXXX nono in vigilia nativitatis Domini: vrijdag 24-12-1389. 

 in festo nativitatis Domini: zaterdag 25-12-1389. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 30-12-1389. 

 in festo Sebastiani: donderdag 20-01-1390. 

 

BP 1178 f 336r 01 vr 24-12-1389. 

En hij kan voornoemde cijns terugkopen gedurende 12 jaren, ingegaan heden, 

met 107 oude schilden evenveel in ander paijment voor elke oude schild als 

de stad Den Bosch ten tijde van de wederkoop gemeenlijk voor een oude 

schild zal nemen en betalen, en met de cijns van het jaar van wederkoop. 

Voornoemde Oda en haar schoonzoon Gerardus Heerken de jongere beloofden de 

brieven, waarin Elizabeth Sceversteens voornoemde cijns beloofde, terug te 

geven aan Egidius van den Doorn. Opgesteld in het huis van voornoemde Oda, 

in aanwezigheid van schepenen, Theodericus Berwout, Arnoldus Berwout, 

Johannes van Loe en Ogijerus Vinsot. 

 

A. 

Et poterit #ipse et post ipsum sui heredes# redimere dictum censum ad 

spacium duodecim annorum datam presentium sine medio sequentium semper 

dictis XII annis durantibus cum centum et septem aude scilde scilicet 

tantum in alio pagamento pro quolibet aude scilt (dg: .) quantum oppidum 

de Busco tempore huiusmodi redempcionis communiter pro uno aude scilt 

communiter capiet et exsolvet et cum pleno censu anni redempcionis et cum 

arrestadiis si que defecerint etc promittens dicta Oda et cum !Gerardus 

Heerken junior gener dicte Ode super omnia (dg: habend) habita et habenda 

fide prestita etc (dg: ut in forma) et principales litteras in quibus 

Elizabeth Sceversteens dictum censum dare et solvere promisit Egidio de 

Spina reddere et resignare (dg: pro s) ut in forma pro se et suis 

heredibus. Acta in domo dicte Ode presentibus scabinis Theoderico Berwout 

Arnoldo Berwout Johanne de Loe Ogijero Vinsot anno LXXX nono in vigilia 

nativitatis Domini hora vesperarum. 
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BP 1178 f 336r 02 za 25-12-1389. 

Voornoemde Antonius van den Doorn verhuurde aan zijn voornoemde grootvader 

Egidius van den Doorn, voor de duur van diens leven, alle goederen, die aan 

voornoemde Antonius gekomen waren na overlijden van zijn grootmoeder Bela 

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

Egidius, van welke goederen voornoemde Egidius zijn vruchtgebruik had 

afgestaan, voor 10 schelling geld, te betalen met Sint-Martinus. De 

huurprijs is voldaan. 

 

Duplicetur. 

Dictus Antonius omnia sibi de morte quondam Bele sue avie successione 

(dg: advolvenda) advoluta et post mortem Egidii de Spina sui avi 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat et de quibus bonis dictus Egidius suum usufructum dicto Antonio 

(dg: suo) supportavit et resignavit ut dicebat locavit dicto Egidio ab 

eodem Egidio ad vitam dicti Egidii et non ultra possidenda anno quolibet 

ad vitam dicti Egidii pro X solidis monete in festo Martini solvendis 

promittens ratam servare et recognovit sibi de pretio !empcionis fore 

satisfactum et promisit super habita et habenda nunquam obligationem 

deponere seu alienacionem in preiudicium dicte locacionis. Testes (dg: 

Jord) Goss et Jordanus datum in festo nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 336r 03 ±za 25-12-1389. 

(dg: een vidimus maken van de brief die begint met). 

 

(dg: et fiet vidimus de littera incipiente). 

 

BP 1178 f 336r 04 ±za 25-12-1389. 

Jordanus zv Arnoldus Tielkini. 

 

Jordanus filius Arnoldi Tielkini. 

 

BP 1178 f 336r 05 do 30-12-1389. 

Arnoldus Hoernken en zijn zoon Johannes Spiker maakten bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Johannes Luwe zvw Willelmus Luwe 

van Empel met zijn goederen. 

 

Arnoldus Hoernken Johannes Spiker eius filius omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Johannem (dg: Luv) Luwe filium quondam Willelmi 

Luwe de Empel cum suis bonis calumpniaverunt. Testes Spanct et Goess 

datum quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1178 f 336r 06 do 30-12-1389. 

Voornoemde Arnoldus Hoernken en zijn zoon Johannes Spiker maakten bezwaar 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Hubertus Swartoge met 

zijn goederen. 

 

Dicti Arnoldus et Johannes eius filius omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Hubertum Swartoge cum suis bonis calumpniaverunt. Testes 

datum. 

 

BP 1178 f 336r 07 do 30-12-1389. 

Voornoemde Arnoldus Hoernken en zijn zoon Johannes Spiker maakten bezwaar93 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Nijcholaus zvw 

Lambertus Raet van Empel94. 

 

                         
93 Zie → BP 1179 p 020v 10 do 22-12-1390, zelfde bezwaar. 
94 Zie → BP 1180 p 627r 10 za 18-11-1396, waar de uitgeschreven brief 

geciteerd staat: Arnoldus dictus Hoernken et Johannes dictus Spiker eius 

filius omnes vendiciones et alienaciones quascumque factas per Nijcholaum 
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Dicti Arnoldus et Johannes eius filius omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Nijcholaum filium quondam Lamberti Raet de Empel 

calumpniaverunt. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 336r 08 do 30-12-1389. 

Nijcholaus van Baerle gaf uit aan Arnoldus zv Wijnricus van den Gheijne een 

stuk land, 1½ bunder 15 roeden groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, tussen Johannes Mijspelboem enerzijds en voornoemde Nijcholaus 

van Baerle anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 

kapoen en 1½ mud rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Oisterwijk te 

leveren, voor het eerst met Lichtmis over 1 jaar (do 02-02-1391), die 

eerste keer echter slechts voor de helft. De koper zal hierop gebouwen 

zetten ter waarde van 10 gulden. 

 

Nijcholaus de Baerle peciam terre unum et dimidium bonaria et quindecim 

virgatas continentem sitam in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

Udenhout inter hereditatem Johannis Mijspelboem ex uno et inter 

hereditatem dicti Nijcholai de Baerle ex alio dedit ad hereditariam 

paccionem Arnoldo filio Wijnrici (dg: de Ven G) van den Gheijne ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius caponis et unius 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Oesterwijc dando sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino (dg: p) a purificationis 

proxime ultra annum et in Oesterwijc tradenda scilicet in primo termino 

solucionis (dg: non) scilicet a purificationis proxime ultra annum non 

solvet nisi medietatem unius et dimidii modiorum siliginis et unius 

caponis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit promisit super omnia quod ipse (dg: dictam) super dictam 

peciam terre edificabit edificia valentia X gulden. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 336r 09 do 30-12-1389. 

Wellinus Wellens soen van Acht gaf uit aan Willelmus van den Loe (1) een 

stuk land, gnd de Bubbenlaarse Akker, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, 

tussen Theodericus zv Bartholomeus enerzijds en Heijlwigis van den Perre 

anderzijds, (2) een stuk beemd, gnd die Kulen, aldaar, over de gemene weg, 

tussen de gemeint enerzijds en voornoemde Theodericus zv Bartholomeus 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) de grondcijnzen, (b) een varken 

gnd scoutverken, aan de heer van Boxtel, en thans voor (c) een n-erfpacht 

van 2 mud 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391). Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Willelmus tot onderpand 1½ bunder beemd, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen wijlen Johannes van Hoemberch 

enerzijds en Arnoldus van den Perre anderzijds, reeds belast met (d) 1½ 

oude groot. 

 

Wellinus (?dg: filius) Wellens soen de Acht peciam terre dictam den 

Bubbenlaersschen Acker sitam in parochia de Bucstel in loco dicto Liemde 

inter hereditatem Theoderici filii Bartholomei ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis van den Perre ex alio item peciam prati dictam die 

Culen sitam ibidem (dg: in) ultra communem plateam inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex uno et inter hereditatem dicti Theoderici 

filii Bartholomei ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Willelmo van den Loe ab eodem hereditarie possidendas pro censibus 

dominorum fundi et pro porco dicto scoutverken domino de Bucstel exinde 

solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione duorum modiorum et (dg: 

quatuor) trium (dg: modiorum si) sextariorum siliginis mensure de Busco 

                         

filium quondam Lamberti dicti Raet de Empel cum bonis quibuscumque eiusdem 

Nijcholai ut ipsi dicebant coram scabinis infrascriptis calumpniaverunt. 

Testes interfuerunt scabini in Buscoducis Arnoldus Stamelart de Spanct et 

Goeswinus Steenwech datum feria quinta post festum nativitatis Domini anno 

eiusdem Mo CCCmo octagesimo nono. De brief is onderdeel van een regeling. 
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danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra 

annum et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et (dg: pro) ad maiorem 

securitatem dictus Willelmus unum et dimidium bonaria prati sita (dg: 

ibidem inter ?hereditatem) in parochia et loco predictis inter 

hereditatem (dg: Joh) quondam Johannis de Hoemberch ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van den Perre ex alio ad pignus imposuit et promisit 

#super omnia# omnem obligationem deponere exceptis uno et dimidio grossis 

antiquis ex (dg: -inde sol) dictis uno et dimidio (dg: p) bonario prati 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 336r 10 do 30-12-1389. 

Johannes van Berze zvw Johannes Berze wonend in Oostelbeers verkocht aan 

Henricus zvw Johannes Becker 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 (1) een stuk land, gnd die Vaderacker, in Oostelbeers, 

tussen Willelmus van Spulle enerzijds en Johannes die Louwer anderzijds, 

(2) 1 roede beemd, gnd die Steendonk, in Oostelbeers, tussen Petrus gnd 

Scoef enerzijds en Everardus die Langhe anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Johannes de Berze filius quondam Johannis !Berze commorans in Oestelberze 

hereditarie vendidit Henrico filio quondam Johannis Becker hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et primo termino ultra annum et in Busco tradendam ex 

pecia terre dicta die Vaderacker sita in parochia de Oestelberze inter 

hereditatem Willelmi de (dg: Spuele) Spulle ex uno et inter hereditatem 

Johannis die Louwer ex alio atque ex (dg: pe) una virgata prati dicta die 

Steendonc sita in dicta parochia inter hereditatem Petri dicti Scoef ex 

uno et inter hereditatem Everardi die Langhe ex alio promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

dominorum fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 336r 11 do 20-01-1390. 

Theodericus zv Herbertus van den Loeshoevel droeg over aan hr Arnoldus van 

Ghemert priester, tbv Elizabeth gnd Yeven dochter en haar natuurlijke 

kinderen verwekt of nog te verwekken door voornoemde hr Arnoldus, een stuk 

land, in Schijndel, ter plaatse gnd aan Delschot, tussen Gerardus van den 

Bogarde enerzijds en Johannes gnd Scijndken anderzijds. Zou voornoemde 

Elizabeth of een van voornoemde kinderen overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaat het stuk land naar de overlevenden. 

 

Theodericus filius Herberti van den Loeshoevel peciam terre sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum aen Delscot inter hereditatem Gerardi 

van den Bogarde ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Scijndken ex 

alio supportavit domino Arnoldo de Ghemert presbitro ad opus (dg: domine) 

Elizabeth (dg: dicte Emmen) dicte (dg: Ymen) Yeven dochter et (dg: 

liberorum) #puerorum naturalium# suorum ab eisdem domino Arnoldo et 

Elizabeth pariter genitorum et generandorum promittens warandiam et 

obligationem deponere et si aliquis dictorum Elizabeth et (dg: lib) 

puerorum decesserit sine prole (dg: p) legitimo supervivo remanente 

extunc dicta pecia (dg: di) terre ad ...os super-(sg: si)-vivos 

remanentes devolvetur. Testes Scilder et Goess datum in festo Sebastiani. 

 

BP 1178 f 336r 12 do 30-12-1389. 

Mathias gnd Poijnenborch zvw Petrus Poijnenborch verkocht aan Nijcholaus 

gnd Plume een stuk land, 1½ lopen rogge groot, in Oisterwijk, tussen 

Oisterwijk en Haaren, in de akkers aldaar, tussen Henricus van Haren 

enerzijds en Walterus van Eele anderzijds, welk stuk land hij had verworven 
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van Johannes, Goeswinus, Elizabeth, Kathelina en Yda, kvw Gerardus Groijs. 

 

[Mat]hias dictus Poijnenborch filius quondam (dg: W) Petri Poijnenborch 

peciam terre unum et dimidium lopinos siliginis in semine capientem sitam 

in parochia de Oesterwijc inter Oesterwijc et Haren in agris ibidem inter 

hereditatem Henrici de Haren ex uno et inter hereditatem Walteri de Eele 

ex alio quam peciam terre ipse erga Johannem et Goeswinum (dg: liberos 

quondam Gerardi Groijs) et Elizabeth Kathelinam et Ydam liberos quondam 

Gerardi Groijs (dg: ...) acquisiverat ut dicebat (dg: vendidit) vendidit 

Nijcholao dicto Plume promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: datum supra Go) Spanct et Goess datum quinta 

post nativitatis Domini. 

 

1178 mf10 A 07 f. 336v. 

 Quinta post nativitatis Christi: donderdag 30-12-1389. 

 

BP 1178 f 336v 01 do 30-12-1389. 

Ludolphus zv Martinus zvw Ludolphus van den Eijnde verkocht aan Jordanus 

van der Loet van Broegel een b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Son, 

met Lichtmis ter plaatse gnd Oerle ......., op de onderpanden te leveren, 

gaande uit (1) een huis, hofstad en tuin, in Breugel, ter plaatse gnd 

Oerle, (2) een stuk land aldaar, tussen Wautgherus gnd Wauthem van Oerle 

enerzijds en Walterus zvw Johannes Belen soen anderzijds, (3) een stuk 

land, ½ lopen rogge groot, aldaar, tussen voornoemde Wautgherus enerzijds 

en voornoemde Walterus anderzijds, (4) een stuk land aldaar, naast de 

plaats de Waterlaat, tussen Arnoldus zvw Johannes Belen soen enerzijds en 

zijn broer Gerardus anderzijds, (5) een stuk land in Oerle, naast de plaats 

gnd Timmerstraat, tussen voornoemde Wautgherus enerzijds en voornoemde 

Arnoldus zv Johannes Belen soen anderzijds, (6) een stuk land, 1 lopen 1 

vierdevat rogge groot, ter plaatse gnd Oerle, ter plaatse gnd op die Donk, 

tussen voornoemde Wautgherus enerzijds en Henricus zvw Johannis Belen soen 

anderzijds, (7) een stuk land op Oerle, ter plaatse gnd in de Nieuwe Beemd, 

tussen voornoemde Wautgherus enerzijds en Johannes zvw Johannes Belen soen 

anderzijds, (8) een stuk land in Gerwen, ter plaatse gnd in den Sonbeemd, 

tussen voornoemde Wautgherus enerzijds en Jutta van den Nuwendike 

anderzijds, welke pacht eerstgenoemde Ludolphus verworven had van zijn 

broer Arnoldus zv voornoemde Martinus zvw Ludolphus van den Eijnde. 

 

Ludolphus (dg: filius legitimus) filius Martini filii quondam Ludolphi 

van den Eijnde hereditariam paccionem octo lopinatarum siliginis mensure 

de Zonne #quam se# solvendam habere dicebat hereditarie purificationis in 

(dg: parochia de Broe) loco dicto Oerle subscripto supra hereditates 

infrascriptas tradendam videlicet ex domo et domistadio et orto ad has 

spectante cum suis attinentiis sitis in parochia de Broegel in loco dicto 

Oerle #item ex pecia terre sita ibidem# inter hereditatem Wautgheri dicti 

Wauthem de Oerle ex uno et inter hereditatem Walteri filii quondam 

Johannis Belen soen ex alio item ex pecia terre dimidium lopinum 

siliginis in semine capiente sita ibidem inter hereditatem dicti 

Wautgheri ex uno et inter hereditatem dicti Walteri ex alio item ex pecia 

#terre# sita ibidem iuxta locum dWaterlaet (dg: ex) inter hereditatem 

Arnoldi filii quondam Johannis Belen soen ex uno et inter hereditatem 

Gerardi sui fratris ex alio item ex pecia terre sita in dicto loco iuxta 

locum dictum Tijmmerstraet inter hereditatem dicti Wautgheri ex uno et 

inter hereditatem dicti Arnoldi filii Johannis Belen soen ex alio item ex 

pecia terre #unum lopinum et unum vierdevat (dg: in se) siliginis in 

semine capiente# sita in dicto loco Oerle vocato ad locum dictum op die 

Donc inter hereditatem dicti Wautgheri ex uno et inter hereditatem 

Henrici filii quondam Johannis Belen soen ex alio item ex pecia terre 

sita op Oerle in loco dicto in den Nuwen Beemt inter hereditatem dicti 

Wautgheri ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Johannis 

Belen soen ex alio item ex pecia terre sita #in [parochia] de Gherwen# in 
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loco dicto in den Sonbeempt inter hereditatem dicti Wautgheri ex uno et 

inter hereditatem Jutte van den Nuwendike ex alio quam paccionem 

primodictus Ludolphus erga Arnoldum (dg: filium) suum fratrem filium 

dicti Martini filii quondam Ludolphi van den !acquisiverat ut ?dicebat 

vendidit Jordano van der Loet (dg: promittens) de Broegel promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spanct et 

Goeswinus datum quinta post nativitatis Christi. 

 

BP 1178 f 336v 02 do 30-12-1389. 

Nijcholaus van Lijt beloofde aan Hermannus Roggen 7½ Hollandse gulden of de 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390) te betalen. 

 

Nijcholaus de Lijt promisit Hermanno Roggen (dg: XVI) septem et dimidium 

Hollant gulden seu valorem ad penthocostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 336v 03 do 30-12-1389. 

Nijcholaus gnd Sceijven zvw Gerardus Sceijven verkocht aan Johannes van 

Beirct een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oisterwijk, een helft te 

leveren met Lichtmis en de andere helft met Sint-Andreas, gaande uit een 

hoeve van wijlen Gerardus Sceijven, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, 

welke pacht aan voornoemde Nijcholaus gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde vader Gerardus Sceijven. 

 

Nijcholaus dictus Sceijven #filius quondam (dg: Gerardi) Gerardi 

Sceijven# hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Oesterwijc solvendam hereditarie (dg: purificationis ex quodam manso) 

mediatim purificationis et mediatim Andree ex quodam manso quondam 

Gerardi Sceijven sito in parochia de Oesterwijc (dg: dicto) in loco dicto 

Berkel et que paccio dicto Nijcholao de morte quondam #dicti# Gerardi 

(dg: sr) Sceijven sui (dg: pat) patris successione est advoluta 

hereditarie vendidit Johanni de Beirct promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 336v 04 do 30-12-1389. 

Matheus van Uden zvw Henricus van Uden kramer verkocht aan Johannes van 

Beirct zv Everardus een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oisterwijk, 

een helft te leveren met Lichtmis en de andere helft met Sint-Andreas, 

gaande uit voornoemde hoeve, welke pacht aan hem gekomen was na overlijden 

van zijn grootvader Gerardus Sceijven. 

 

Matheus (dg: filius) de Uden filius quondam Henrici de Uden institoris 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Oesterwijc 

solvendam hereditarie mediatim purificationis et mediatim Andree ex dicto 

manso et que paccio sibi de morte quondam Gerardi Sceijven sui avi 

successione est advoluta ut dicebat vendidit Johanni de Beirct filio 

Everardi promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 336v 05 do 30-12-1389. 

(dg: Ludov). 

 

BP 1178 f 336v 06 do 30-12-1389. 

Ludovicus zv Hubertus van Ghemert Swenelden soen en Johannes van Ghemert de 

jongere beloofden aan Johannes van Best 188 Gelderse gulden of de waarde 

met Vastenavond aanstaande (di 15-02-1390) te betalen. 

 

Ludovicus filius Huberti de Ghemert #Swenelden soen# et Johannes de 

Ghemert junior promiserunt Johanni de Best centum et LXXX octo Gelre 

gulden seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1178 f 336v 07 do 30-12-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 336v 08 do 30-12-1389. 

Johannes van der Weteringen van Scijnle en zijn zoon Gerardus beloofden aan 

Johannes Scrage 40 Hollandse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes van der Weteringen de Scijnle et Gerardus eius filius 

promiserunt Johanni Scrage XL Hollant gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 336v 09 do 30-12-1389. 

Severinus zv Laurencius gnd Kersmaker verkocht aan Hermannus Roggen een 

stuk land, 3 morgen minus 30 roeden maat van Empel groot, gnd Roeselmans 

Laren, in Meerwijk, tussen erfgoed gnd die Put enerzijds en erfgoed gnd de 

Krumme Mergen anderzijds, aan hem verkocht door Arnoldus zvw Gerardus van 

Roesel, de broers Laurencius en Gerardus, kv Albertus gnd Kersmaker verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Reijnswijndis dvw voornoemde Gerardus en diens vrouw 

Margareta. 

 

(dg: ..) Severinus filius Laurencii dicti Kersmaker peciam terre tria 

iugera minus triginta virgatis mensure de Empel (dg: dictam) continentem 

dictam communiter Roeselmans Laren sitam in jurisdictione de Merewijc 

inter hereditatem dictam die Put ex uno et inter hereditatem dictam den 

Crumme Mergen ex alio venditam sibi ab Arnoldo filio quondam Gerardi de 

Roesel Laurencio et Gerardo fratribus liberis Alberti dicti Kersmaker ab 

eodem Alberto et quondam Reijnswijnde eius uxore filia dicti quondam 

Gerardi et Margarete eius uxoris pariter genitis prout in litteris 

vendidit Hermanno Roggen cum litteris et aliis promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 336v 10 do 30-12-1389. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus droeg over aan Willelmus zvw 

Henricus gnd Neveken van Zoemeren een b-erfcijns van 3 oude schilden of 

ander paijment van dezelfde waarde, die voornoemde Willelmus zvw Henricus 

Neveken van Zoemeren beloofd had aan voornoemde Goeswinus Moedel, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk beemd, in Beek bij Aarle, ter 

plaatse gnd die Lemmen, tussen Theodericus Roefs soen enerzijds en 

Theodericus Stinen soen van Herende anderzijds. 

 

Solvit. 

Goeswinus Moedel filius quondam Bertoldi filii Theoderici hereditarium 

censum (dg: triu) trium aureorum denariorum antiquorum communiter aude 

scilde vocatorum seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem Willelmus 

filius quondam Henrici dicti Neveken de Zoemeren promisit se daturum et 

soluturum dicto Goeswino Moedel hereditarie nativitatis Domini ex pecia 

prati sita in parochia de Beke prope Arle in loco dicto die Lemmen inter 

hereditatem Theoderici Roefs soen ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Stinen soen (dg: ex) de Herende ex alio prout in litteris supportavit 

dicto Willelmo filio quondam Henrici Neveken de Zoemeren cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes (dg: .) Goess et Jorden datum supra. 

 

BP 1178 f 336v 11 do 30-12-1389. 

Willelmus zvw Henricus gnd Neveken van Zoemeren beloofde aan Jacobus 

Scutter korenkoper 120 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis over een 
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jaar (zo 25-12-1390) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Henrici dicti Neveken de Zoemeren promisit 

Jacobo Scutter emptori bladi centum et XX Gelre (dg: se) gulden seu 

valorem (dg: ad) a festo nativitatis Domini proxime (dg: p) futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 336v 12 do 30-12-1389. 

Arnoldus Zanders soen van Os en Henricus van Loet zvw Arnoldus van Loet 

beloofden aan Wedigo zv Bartholomeus gnd Meus Wedigen soen 23 Gelderse 

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

 

Arnoldus Zanders soen de Os et Henricus de Loet filius quondam Arnoldi de 

Loet promiserunt (dg: Barth) Wedigoni filio (dg: Wedigonis) Bartholomei 

dicti Meus Wedigen soen XXIII Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 336v 13 do 30-12-1389. 

Reijmboldus van Ussen verkocht aan Johannes zvw Theodericus gnd Plagh een 

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

leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd die Cloet, 6 lopen rogge groot, 

in Oss, ter plaatse gnd Westerveld, tussen kvw Petrus Teijen soen enerzijds 

en Gerisius gnd Vilt anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd 

Ussenre Weg, (2) een stuk land, 4 lopen rogge groot, in Oss, ter plaatse 

gnd op Ussen, tussen voornoemde verkoper enerzijds en wijlen Henricus 

Ermgarden soen anderzijds, (3) 8 hont land, in Oss, ter plaatse gnd op de 

Brant, tussen Johannes zv voornoemde verkoper enerzijds {f.337r} en 

Elizabeth Aelwijns anderzijds. Is de knecht van het Geefhuis. 

 

Reijmboldus de Ussen hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Theoderici dicti Plagh hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: m) nativitatis Domini et in 

Busco tradendam ex pecia (dg: terre d) terre dicta die Cloet sex lopinos 

siliginis in semine capiente sita in parochia de Os ad locum dictum 

Westervelt inter hereditatem liberorum quondam Petri Teijen soen ex uno 

et inter hereditatem Gerisii dicti Vilt ex alio tendente cum uno fine ad 

locum dictum Ussenre Wech item ex pecia terre quatuor lopinos siliginis 

in semine capiente sita in parochia! in loco dicto op Ussen inter 

hereditatem dicti venditoris ex uno et inter hereditatem quondam Henrici 

Ermgarden soen ex alio (dg: promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem depo) item ex octo hont terre sitis in dicta 

parochia in loco dicto op den Brant inter hereditatem Johannis filii 

dicti venditoris ex [uno] 

 

1178 mf10 A 08 f. 337. 

 Quinta post nativitatis Christi: donderdag 30-12-1389. 

 in vigilia epijphanie: woensdag 05-01-1390. 

 in crastino epijphanie: vrijdag 07-01-1390. 

 

BP 1178 f 337r 01 do 30-12-1389. 

et inter hereditatem (dg: quondam) Elizabeth Aelwijns ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Goess et Jorden datum quinta post 

nativitatis Domini. Est famulus mense sancti spiritus. 

 

BP 1178 f 337r 02 do 30-12-1389. 

Johannes van Audehoesden en Gerardus van Berkel beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinaris etc, 30 oude Franse schilden, met Pasen 

aanstaande (zo 03-04-1390; 1+31+28+31+3=94 dgn) te betalen, op straffe van 

1. 
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Johannes de Audehoesden et Gerardus de Berkel promiserunt mihi ad opus 

Thome Asinaris etc XXX aude scilde Francie ad pasca proxime futurum 

persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 337r 03 do 30-12-1389. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 337r 04 do 30-12-1389. 

Henricus zv Henricus van Jans van Best beloofde aan Johannes van den Doerne 

van Arsscot, tbv hr Jordanus Brant, 15 Hollandse gulden of de waarde na 

maning te betalen. 

 

Henricus filius (dg: quondam) Henrici van Jans de Best promisit Johanni 

#van den Doerne# de Arsscot ad opus domini Jordani (dg: de) Brant XV 

Hollant gulden seu valorem ad monitionem dicti domini Jordani 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 337r 05 wo 05-01-1390. 

Wouterus zvw Willelmus de Rademaker van Best en Mechtildis dvw Johannes gnd 

Roesken beloofden aan Johannes van Hal rademaker 14 Gelderse gulden of de 

waarde en 7 Vlaamse groten, met Pinksteren aanstaande (zo 22-05-1390) te 

betalen. 

 

Wouterus filius quondam Willelmus !de Rademaker de Best et Mechtildis 

filia quondam Johannis dicti Roesken promisrunt Johanni van Hal rotifici 

(dg: .) XIIII Gelre (dg: seu) gulden seu valorem et septem grossos 

Flandrenses ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Scilder 

et Goess datum in vigilia epijphanie. 

 

BP 1178 f 337r 06 wo 05-01-1390. 

Reijnerus van Holten zv Willelmus Moelner van Vucht gaf uit aan Engbertus 

van Hees zv Willelmus een huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de Vismarkt naar de put en tuin van de Minderbroeders, tussen erfgoed 

van Henricus Kalfsvel de oudere enerzijds en een weg tussen de wand van 

voornoemd huis en erfgoed van wijlen Henricus Bonarts anderzijds, welk huis 

en erf 4 gebinten heeft, en 40 voet lang is, af te meten vanaf voornoemde 

weg achterwaarts naar de rest van het erfgoed van voornoemde Reijnerus, met 

de helft van de wand tussen voornoemd huis en andere gebouwen van 

voornoemde Reijnerus; de uitgifte geschiedde voor (1) een n-erfcijns van 1 

oude groot Tournoois, (2) een n-erfcijns van 4 pond 19 schelling geld, (3) 

een n-erfcijns95 van 3 oude schilden evenveel voor een oude schild als de 

stad zal nemen ten tijde van de betaling, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis. 

Reijnerus behoudt te erfrecht voornoemde weg tussen de stenen wand van 

voornoemd woonhuis en het erfgoed van voornoemde wijlen Henricus Bonart; 

deze weg loopt vanaf de weg achterwaarts tot aan andere erfgoederen van 

Reijnerus; en deze weg reikt in hoogte tot aan een bouwwerk gnd salij van 

voornoemd huis. 

Reijnerus mag aan voornoemd huis, te weten aan het eind van voornoemde weg, 

naast voornoemde straat, een poort of deur hangen. 

Voornoemd huis zal het bouwwerk gnd zalij en bouwwerken van dat huis boven 

voornoemde weg behouden. 

De wand aan de achterkant, tussen voornoemd huis en andere gebouwen van 

voornoemde Reijnerus, zal gemeenschappelijk van Reijnerus en Engbertus 

zijn. Beiden mogen daaraan bouwen. 

 

                         
95 Zie → BP 1179 p 742v 04 za 11-07-1394 (2), overdracht van de cijns. 
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Reijnerus de Holten filius Willelmi Moelner de Vucht domum et aream sitam 

in Busco in vico tendente a foro piscium versus puteum et ortum fratrum 

minorum inter hereditatem Henrici Kalfsvel senioris ex uno et inter 

quandam viam sitam ibidem inter (dg: inter dictam domum et inter he) 

#parietem# dicte domus et inter hereditatem quondam Henrici Bonarts ex 

alio et que domus et area continet quatuor ligaturas dictas 

gelande/gielande et que domus et area continet XL pedatas in longitudine 

mensurando a dicto vico retrorsum versus residuum (dg: dicte) hereditatis 

dicti Reijneri simul cum medietate parietis consistentis inter dictam 

domum et inter alia edificia dicti Reijneri ibidem sita ut dicebat 

hereditarie dedit ad hereditarium censum (dg: The) Engberto de Hees filio 

Willelmi ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: uno) hereditario censu 

unius antiqui grossi Turonensis antiqui et pro hereditario censu quatuor 

librarum et XIX solidorum monete atque pro hereditario censu trium aude 

scilde scilicet tantum pro quolibet aude scilt quantum oppidum capiet 

tempore solucionis dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex premissis additis condicionibus sequentibus videlicet 

quod dictus Reijnerus obtinebit et habebit hereditario jure dictam viam 

sitam inter (dg: parte) parietem lapideum dicte domus et inter dictam 

hereditatem dicti quondam Henrici Bonart (dg: tendent) et que via tendit 

a dicto vico retrorsum usque ad alias hereditates dicti Reijneri et que 

via predicta tendit #ubique# a terra ibidem sursum usque ad edificium 

dictum salij supradicte domus in omnibus et per (dg: -u) omnia et in tali 

altitudine et latitudine qua dicta via ibidem est situata item quod 

dictus Reijnerus libere poterit #perpetue# appendere ?seu claudere e 

stilis et edificiis dicte domus (dg: in fine sit) scilicet in fine dicte 

vie iuxta dictum vicum #unam portam seu januam ad eius Reijneri 

profectum# item quod dicta domus (dg: ap) obtinebit dictum edificium 

dictum zalij et edificia eiusdem domus supra dictam viam in omnibus et 

per omnia prout huiusmodi edificium dictum Zalij et (dg: alia) edificia 

supra dictam viam sunt edificata pro presenti item quod (dg: paries 

consist) paries consistens (dg: inter) retro inter dictam domum et inter 

alia edificia dicti Reijneri ibidem consistentia erit perpetue communis 

dictorum Reijneri et (dg: The) #Engberti# et quod quilibet eorundem 

poterit edificia sua imponere iniungere et firmare in eodem pariete ad 

eius profectum et quod ipsi Reijnerus et (dg: Theodericus) #Engbertus# 

huiusmodi parietem sub eorum communibus expensis perpetue in bona 

disposicione observabunt et secundum istas condiciones promisit super 

omnia #habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 337r 07 wo 05-01-1390. 

Voornoemde Engbertus beloofde aan voornoemde Reijnerus 86 oude schilden 

evenveel in ander paijment als de stad zal nemen voor elke oude schild met 

Pasen aanstaande (zo 03-04-1390) te betalen. 

 

Dictus (dg: Theodericus) Engbertus promisit dicto Reijnero (dg: 

quadraginta) octoginta sex aude scilde scilicet tantum in alio pagamento 

quantum oppidum capiet pro quolibet aude scilde ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 337r 08 vr 07-01-1390. 

Johannes gnd Boet ev Oderadis dvw Nijcholaus van Arle verkocht aan 

Ghisbertus zvw voornoemde Nijcholaus van Arle een stuk land, 3½ lopen rogge 

en 9 roeden groot, in Tilburg, ter plaatse gnd aan die Rijt, beiderzijds 

tussen voornoemde Ghisbertus, belast met cijnzen, die voornoemde verkoper 

hieruit moet betalen. 

 

Johannes dictus Boet maritus et tutor legitimus Oderadis sue uxoris filie 

quondam Nijcholai de Arle peciam terre #tres et dimidiam lopinatas 

siliginis et IX virgatas continentem# sitam in parochia de Tilborch ad 
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locum dictum aen die Rijt inter hereditatem Ghisberti filii quondam 

Nijcholai de Arle predicti ex (dg: alio) #utroque latere# in ea 

quantitate qua ibidem sita est et ad dictum Johannem pertinet ut dicebat 

vendidit dicto Ghisberto promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis #censibus# quos dictus venditor ex pecia terre solvere tenetur. 

Testes Gerardus et Goess datum in crastino epijphanie. 

 

BP 1178 f 337r 09 vr 07-01-1390. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes 59¾ Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Dictus (dg: venditor) #emptor# promisit dicto Johanni LX Gelre gulden 

minus una quarta parte unius Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 337r 10 vr 07-01-1390. 

Walterus van Vlasvoert droeg al zijn goederen over aan zijn broer Henricus, 

tbv voornoemde Henricus en Johannes en Heijlwigis, kv voornoemde Walterus. 

De brief overhandigen aan voornoemde Walterus of Henricus. 

 

Walterus (dg: van der) van Vlasvoert omnia et singula sua bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata quocumque locorum consistentia sive sita 

ut dicebat supportavit Henrico suo fratri ad opus eiusdem Henrici et ad 

opus Johannis #et# Heijlwigis liberorum dicti Walteri promittens 

warandiam. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Waltero vel 

Henrico. 

 

BP 1178 f 337r 11 vr 07-01-1390. 

Philippus zv hr Johannes heer van Geldrop ridder gaf uit aan Nijcholaus gnd 

Stoeps de helft van een stuk land en van een stuk groese, in Geldrop, 

tussen hr Johannes heer van Geldrop enerzijds en een akker, gnd de Hulser 

Akker anderzijds, met een eind strekkend aan een weg die loopt naar de 

plaats gnd ten Huls, van welk stuk land en groes de andere helft behoort 

aan Henricus Peters, zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Geldrop, met Lichtmis in Geldrop te 

leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1391). 

 

Philippus filius domini Johannis domini de (dg: Hel) Gheldorp militis 

medietatem pecie terre et pecie hereditatis dicte groese sitarum in 

parochia de Gheldorp inter hereditatem (dg: Henrici Peters soen) #domini 

Johannis domini de Geldorpe# ex uno et inter (dg: hereditatem) agrum 

dictum den Hulscher Acker ex alio tendentem cum uno fine ad (dg: p) viam 

tendentem ad locum dictum ten Huls et de quibus pecia terre et pecia 

hereditatis dicte groeze reliqua medietas spectat ad (dg: dictum) 

Henricum #Peters# pertinet prout huiusmodi medietas ibidem sita est et 

erga reliquam medietatem dictarum pecie terre et pecie hereditatis dicte 

groeze (dg: ibidem site) est limitata #in ea quantitate qua sita est 

versus dictum agrum den Hulsacker vocatum# ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Nijcholao dicto Stoeps ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de 

Geldorp dando sibi ab alio hereditarie purificationis #et primo termino 

ultra annum# et in Geldorp tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Gerardus et Goeswinus testes datum supra. 

 

1178 mf10 A 09 f. 337v. 

 in crastino epijphanie: vrijdag 07-01-1390. 

 in octavis epijphanie: donderdag 13-01-1390. 

 

BP 1178 f 337v 01 vr 07-01-1390. 

Arnoldus Rover van der Lake verkocht aan Henricus zv Henricus van Melcrode 
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een stuk beemd gnd dat Middelste Beemdeke, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Best, tussen de gemene weg enerzijds en wijlen Johannes Ackerman 

anderzijds, strekkend met beide einden aan de gemene weg. 

 

Arnoldus Rover van der Lake peciam prati #dictam dat Middelste Beemdeken# 

sitam in parochia de Oerscot in loco dicto Best inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Ackerman ex 

alio tendentem cum utroque fine ad communem plateam prout ibidem est sita 

vendidit Henrico filio Henrici de Melcrode promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere. Testes Gerardus et Goess 

datum in crastino epijphanie. 

 

BP 1178 f 337v 02 vr 07-01-1390. 

Johannes van Bincken verkocht aan Gerardus Heijnen soen van Heeswijc een 

b-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een 

huis en tuin in Den Bosch, in de straat gnd Huls, tussen erfgoed van 

Johannes Stalmacke enerzijds en Henricus van Zulikem steenbakker 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 4 pond 7 schelling 

voornoemd geld. 

 

Johannes de Bincken hereditarie vendidit Gerardo Heijnen soen de Heeswijc 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie Remigii 

ex domo et orto sitis in Busco in vico dicto (dg: Hi) Huls inter 

hereditatem Johannis (dg: Sal) Stalmacke ex uno et inter! Henrici (dg: 

die Steen) de Zulikem lapicide ex alio promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu quatuor librarum et 

septem (dg: lib) solidorum dicte monete et sufficientem facere. Testes 

Penu et Goess datum supra. 

 

BP 1178 f 337v 03 vr 07-01-1390. 

Johannes Haijken van Empel, Stephanus zvw Lambertus gnd Raet van Empel en 

Gerardus van Driel zvw Thomas gnd Halbaecs soen beloofden aan Rolandus 

Turello etc tbv etc 88 oude Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 

15-02-1390; 24+15=39 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes Haijken de Empel Stephanus filius quondam Lamberti dicti Raet de 

Empel et Gerardus de Driel filius quondam Thome dicti Halbaecs soen 

promiserunt Rolando Turello etc ad opus etc LXXXVIII aude scilde Francie 

ad carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena IIII. Testes datum 

supra. 

 

BP 1178 f 337v 04 vr 07-01-1390. 

Gerardus van Driel zvw Thomas gnd Halbaecs, Johannes Haijken en Stephanus 

zvw Lambertus Raet van Empel beloofden aan Rolandus Turello etc 16 oude 

Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 15-02-1390; 24+15=39 dgn) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Gerardus de Driel filius quondam Thome dicti Halbaecs Johannes Haijken et 

Stephanus filius quondam Lamberti Raet de Empel promiserunt Rolando 

Turello etc sedecim aude scilde Francie ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos sub I. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 337v 05 do 13-01-1390. 

Hadewigis dvw Hubertus van Hellu en Erenbertus zv Johannes gnd Erenbrechts 

soen ev Maria dvw voornoemde Hubertus droegen over aan Henricus van Hoemen 

zvw Johannes van Hoemen alle goederen, die aan hen en aan wijlen voornoemde 

Hubertus en diens vrouw Agnes dvw Johannes van Enode gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Johannes van Enode en diens vrouw vrouwe 

Mechtildis. De brief overhandigen aan voornoemde Erenbertus. 
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O. 

Hadewigis filia quondam Huberti de Hellu cum tutore et Erenbertus filius 

(dg: quondam) Johannis dicti Erenbrechts soen maritus et tutor legitimus 

Marie sue uxoris filie dicti quondam Huberti omnia et singula bona eis et 

dicto quondam Huberto et Agneti sue uxori filie quondam Johannis de Enode 

(dg: de) seu eorum alteri de morte dicti quondam Johannis de Enode et 

domine quondam Mechtildis eius uxoris (dg: successione advoluta) ac de 

morte alterius eorundem quondam Johannis de Enode et domine Mechtildis 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant 

supportaverunt (dg: H) Henrico de Hoemen filio quondam Johannis de Hoemen 

promittentes cum tutore ratam servare. Testes Spanct et Goess datum in 

octavis epijphanie. Tradetur littera (dg: Joh) dicto Erenberto. 

 

BP 1178 f 337v 06 do 13-01-1390. 

Gerardus zvw Heijnmannus gnd Graet droeg over aan Gerardus zvw Nijcholaus 

van Grotelt en Heijlwigis dvw Ghibo van Keeldonc een b-erfcijns van 20 

schelling geld, die Albertus Piper beloofd had aan voornoemde Gerardus, met 

Allerheiligen te betalen, gaande uit een stuk land met 2 huizen, in Erp, 

tussen Denekinus gnd Monics soen enerzijds en een dijk gnd Riedijk 

anderzijds. 

 

Solvit Heijl. Et duplicetur. Solvit Gerardus. Gerardus noluit. 

Gerardus filius quondam (dg: Heijn.) Heijnmanni dicti Graet hereditarium 

censum viginti solidorum monete quem Albertus (dg: Pij) Piper promisit se 

daturum et soluturum dicto Gerardo hereditarie in festo omnium sanctorum 

ex quadam (dg: par) pecia terre cum duabus domibus in eadem 

consistentibus sita in parochia de Erpe inter hereditatem Denekini dicti 

Monics soen ex uno et inter aggerem dictum communiter Riedijc ex alio 

prout in litteris hereditarie (dg: ve) supportavit Gerardo filio quondam 

Nijcholai de Grotelt et Heijlwigi filie quondam Ghibonis de Keeldonc cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Gerardus et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1178 f 337v 07 do 13-01-1390. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen droeg over aan Johannes zvw Nijcholaus 

snijder van Helmont (1) een huis en tuin, in Helmond, tussen Theodericus 

zvw Johannes van Gherwen, nu behorend aan Johannes zv Henricus verwer, 

enerzijds en kvw Henricus Bathen soen anderzijds, met een eind strekkend 

aan Truda gnd Corstiaens, belast met 18 penning oude cijns en 2 zwarte 

tournosen aan de grondheer en een b-erfcijns van 20 schelling geld in 

Helmond aan Johannes zv Nijcholaus Hillen soen en een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Helmond aan kvw Willelmus van Arle, (2) een b-erfcijns van 

15 schelling geld dat in Helmond gemeenlijk in beurs gaat, met Lichtmis te 

betalen, van welke cijns voornoemde Truda gnd Corstiaens 10 schelling en 

voornoemde kvw Henricus Bathen soen 5 schelling betaalt, gaande uit een 

deel van voornoemde tuin. 

 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen domum et ortum sitos in 

Helmont inter hereditatem Theoderici filii quondam Johannis de Gherwen 

(dg: ex u) nunc ad Johannem filium Henrici tinctoris (dg: ex uno) 

spectantem ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici Bathen 

soen ex alio #tendentes cum (dg: uno) fine ad hereditatem Trude dicte 

Corstiaens# cum suis attinentiis singulis et universis #prout ibidem siti 

sunt# atque hereditarium censum quindecim solidorum monete communiter in 

Helmont (dg: ad) ad bursam (dg: communiter) currentis de quo censu (dg: 

Tr) jamdicta Truda dicta Corstiaens decem solidos atque dicti liberi 

dicti quondam Henrici Bathen soen quinque solidos annuatim in festo 

purificationis solvere tenentur (dg: supradicti) ex parte supradicti orti 

hereditarie (dg: vendidit) supportavit Johanni filio quondam Nijcholai 

sartoris de Helmont promittens super omnia (dg: habita et habenda) 

warandiam et (dg: aliam) obligationem deponere exceptis decem et octo 
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denariis antiqui census et duobus denariis nigris Turonensibus domino 

fundi et hereditario censu viginti solidorum monete (dg: de H) in Helmont 

Johanni filio (dg: ?q) Nijcholai Hillen soen atque hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Helmont liberis quondam Willelmi de 

Arle (dg: exinde solve) ex dictis domo et orto annuatim solvendis et in 

Helmont tradendis. [Testes] datum supra. 

 

BP 1178 f 337v 08 do 13-01-1390. 

Johannes zv Theodericus zvw Johannes van Gherwen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius Theoderici filii quondam Johannis de Gherwen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 337v 09 do 13-01-1390. 

Alardus zv Theodericus Rover Bollekens soen van Os beloofde aan Johannes 

zvw Arnoldus die Hoesche van Lijttoijen 9 Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1390) te betalen. 

 

Alardus filius Theoderici Rover Bollekens soen de Os promisit Johanni 

filio quondam Arnoldi die Hoesche de Lijttoijen novem Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes (dg: 

datum supra) Gerardus et Goes datum supra. 

 

BP 1178 f 337v 10 do 13-01-1390. 

Heijlwigis dv Henricus zvw Nollekinus van Zonne verkocht aan Johannes zvw 

Rutgherus die Smit van Zonne alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn moeder Ermgardis, resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn voornoemde vader Henricus. 

 

Heijlwigis filia Henrici (dg: dicti Nollen) filii (dg: Nolleken) 

#quondam# Nollekini de Zonne cum tutore omnia bona sibi de morte quondam 

Ermgardis sue matris successione advoluta et post mortem dicti Henrici 

sui patris successione advolvenda quocumque consistentia sive sita ut 

dicebat vendidit Johanni filio quondam Rutgheri die Smit de Zonne 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 337v 11 do 13-01-1390. 

Heijlwigis dv Ghibo van Keeldonc beloofde aan haar natuurlijke zoon 

Johannes 100 Brabantse dobbel na maning te betalen. De brief overhandigen 

aan voornoemde Heijlwigis. 

 

Heijlwigis (dg: relicta) #filia# Ghibonis de Keeldonc (dg: cum) promisit 

#super habita et habenda# Johanni filio suo naturali (dg: ab ea et censu 

et) centum Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicte Heijlwigi. 

 

BP 1178 f 337v 12 do 13-01-1390. 

Rodolphus zvw Weijndelmodis van Boevenrode droeg over aan zijn schoonzoon 

Willelmus Truden soen van Davenlaer (1) een huis, erf, hofstad en 

erfgoederen, die aan Arnoldus van Ghunterslaer en zijn vrouw Mechtildis dvw 

Willelmus gnd Wulner van Rode gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Mechtildis, onder Sint-Oedenrode en Schijndel, (2) een stuk 

land, dat voornoemde Arnoldus verworven had van Theodericus zv Heijmericus 

van Boevenrode, in Sint-Oedenrode, beiderzijds tussen Everardus gnd Roelen 

soen, aan voornoemde Rodolphus in pacht uitgegeven door voornoemde 

Arnoldus, belast met cijnzen, pachten en lasten, in de brief vermeld. 

 

Solvit XVII solidos. 

Rodolphus filius quondam Weijndelmodis de Boevenrode domum aream 
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domistadium atque omnes et singulas hereditates (dg: d) que Arnoldo de 

Ghunterslaer et Mechtildi eius uxori filie quondam Willelmi dicti Wulner 

de Rode de morte quondam parentum dicte Mechtildis successione advolutas 

ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli infra 

parochias de Roede et de Scijnle consistentes sive sitas cum suis 

attinentiis singulis et universis atque quandam peciam terre quam idem 

Arnoldus erga Theodericum filium Heijmerici de Boevenrode acquisiverat 

sitas in Rode inter hereditates Everardi dicti Roelen soen ex utroque 

latere coadiacentes datas ad (dg: censum dicto Arnoldo) pactum dicto 

Rodolpho a dicto Arnoldo prout in litteris supportavit Willelmo Truden 

soen de Davenlaer suo #genero# cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus 

paccionibus et oneribus in dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1178 f 337v 13 do 13-01-1390. 

Albertus die Pijper droeg over aan Gerardus zvw Nijcholaus van Grotelt en 

Heijlwigis dvw Ghibo van Keeldonc een stuk land met 2 huizen, in Erp, 

tussen Denekinus Monics soen enerzijds en een dijk gnd die Riedijk 

anderzijds, dat hij in cijns verkregen had van Gerardus zvw Heijnmannus 

Graet, belast met 20 schelling geld, die hij hieruit beloofd had aan 

voornoemde Gerardus zvw Heijmannus Graet. In tweevoud. 

 

Et duplicetur. Solvit Heijl. Debent XII denarios. Solvit Gerardus. 

Gerardus noluit. 

Albertus die Pijper (dg: domu) peciam terre cum duabus domibus in eadem 

consistentibus sitam in parochia de Erpe inter hereditatem Denekini 

Monics soen ex uno et inter aggerem dictum die Riedijc ex alio (dg: datam 

sibi) quam ipse erga Gerardum filium quondam Heijnmanni Graet ad censum 

acquisiverat ut dicebat supportavit Gerardo filio quondam Nijcholai de 

Grotelt et Heijlwigi filie quondam Ghibonis de Keeldonc promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis viginti solidis 

monete quos ipse dicto Gerardo filio quondam Heijmanni Graet inde 

promiserat. Testes datum supra. 

 

 


