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BP 1175 f. 130r. scan 1175_130-R. 

 Secunda post octavam epiphanie: maandag 18-01-1367 

 In die Agnetis: donderdag 21-01-1367. 

 

BP 1175 f 130r 01 ±ma 18-01-1367. 

Godefridus van Hedechusen en zijn vrouw Hilla1 verklaarden ontvangen te 

hebben van Martinus van Pijpengael de helft van 70 mottoen, die voornoemde 

Martinus verschuldigd was aan wijlen Bata Hacharts mv voornoemde Hilla. 

 

[Go]defridus de Hedechusen et Hilla eius uxor palam recognoverunt se 

recepisse a Martino de Pijpe[ng]ael [medietatem2 septua]ginta (dg: 

quinque) mutonum boni etc quos dictus Martinus (verbeterd uit: maritus) 

debebat (dg: Hille) Bate dicte quondam Hacharts matri dudum dicte Hille 

[ut] Martinus dicebat clamans quitum. 

 

BP 1175 f 130r 02 ±ma 18-01-1367. 

Bata dvw Johannes van Vucht visser verklaarde tbv haar en Metta en Johanna, 

dvw voornoemde Johannes, ontvangen te hebben van voornoemde Martinus van 

Pijpengael de helft van 70 mottoen die voornoemde Martinus verschuldigd was 

aan wijlen voornoemde Bata Hacharts, grootmoeder van eerstgenoemde Bata. 

Voornoemde Bata, Godefridus en Hilla beloofden Martinus schadeloos te 

houden, indien Metta en Johanna hem zouden aanspreken. 

 

[B]ata filia quondam Johannis de Vucht piscatoris palam recognovit se 

recepisse ad opus sui et ad opus Mette et Johanne f[iliarum dicti 

q]uondam Johannis a dicto Martino medietatem septuaginta mutonum ut supra 

quos idem Martinus debebat ut dicebat dicte quondam Bate avie dudum 

prenominate Bate clamans inde quitum et promiserunt dicta Bata et cum ea 

Godefridus et Hilla predicti #ut deb[itores] indivisi# si dictus 

[Martinus] imposterum impetetur a dictis Metta et Johanna occacione dicte 

pecunie seu medietatis predicte pecunie extunc ipsi debitores eundem 

[Mart]inum ab huiusmodi impeticione et a dampnis quibuscumque occacione 

dicte pecunie evenientibus etc quitabunt deliberabunt etc. 

 

BP 1175 f 130r 03 ±ma 18-01-1367. 

Petrus zvw Arnoldus gnd Moelner verkocht aan Bartholomeus zvw Johannes gnd 

die Jonghe een huis en tuin in Westilburg, ter plaatse Korvel, tussen een 

weg enerzijds en Robbertus zv Ghisbertus Beijs anderzijds, belast met een 

oude zwarte tournose {niet afgewerkt contract3}. 

 

Petrus filius quondam Arnoldi dicti Moelner domum et ortum ad se 

spectantes sitos in parochia de Westilborch ad locum dictum Corvel 

[inter] communem plateam ex uno et inter hereditatem Robberti filii 

Ghisberti Beijs ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Bartholomeo filio 

quondam Johannis dicti [die] Jonghe promittens warandiam et obligationem 

deponere ex! antiquo nigro Turonensi denario exinde solvendo. 

 

BP 1175 f 130r 04 ma 18-01-1367. 

Johannes gnd Spoerneven zvw Johannes gnd Sporbosch van Aerle droeg over aan 

zijn broer Willelmus gnd van der Horst 50 pond geld die zijn voornoemde 

vader Johannes beloofd had na maning te betalen. 

 

Johannes dictus Spoerneven filius quondam Johannis dicti Sporbosch de 

Aerle L libras monete quas dictus Johannes eius pater dicto Johanni [suo] 

filio ad ipsius Johannis sui filii monitionem promiserat persolvendas 

                         
1 Zie BP 1179 p 222v 03: Hilla dvw Bata van Vucht was wv Godefridus gnd van Hedecusen. 
2 Aanvulling op basis van BP 1175 f 130r 02. 
3 Voor afgewerkt contract zie BP 1175 f 021r 10 ±di 09-02-1367. 
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prout in litteris scabinorum legitime supportavit Willelmo dicto van der 

Horst suo fratri simul cum predictis litteris et jure et resignavit. 

Testes Scilder #et# Eelken datum secunda post octavam epyphanie. 

 

BP 1175 f 130r 05 ma 18-01-1367. 

Gheerlacus van Keeldonc beloofde aan Matheus gnd Posteel 63 mottoen met 

Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1367) te betalen. 

 

[4Gheer]lacus de Keeldonc promisit super omnia Matheo dicto Posteel LXIII 

mutones boni etc ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

datum (dg: Willelmus) supra. 

 

BP 1175 f 130r 06 ma 18-01-1367. 

Gerardus van Aa en Johannes van Ghestel beloofden aan Henricus Pels van 

Dijnther, tbv hr Arnoldus Rover ridder, 110 roosken mottoen met Vastenavond 

aanstaande (di 02-03-1367) te betalen. 

 

Gerardus de Aa et Johannes de Ghestel promiserunt indivisi super omnia 

Henrico Pels de Dijnther ad opus domini Arnoldi Rover [mi]litis centum et 

decem roeskens mutones boni etc ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. 

 

BP 1175 f 130r 07 ma 18-01-1367. 

Johannes van Loet verwer verklaarde dat zijn schoonmoeder Yda gnd van den 

Hovel hem alle goederen heeft gegeven die zij aan hem en zijn vrouw 

Heilwigis dv voornoemde Yda beloofd had. 

 

Johannes de Loet tinctor palam recognovit sibi Ydam dictam van den Hovel 

eius socrum plenarie persolvisse omnia et singula bona que ipsa sibi 

promiserat nomine dotis cum Heilwige filia dicte Yde uxore legitima dicti 

Johannis ut dicebat clamans inde quitam. Testes datum [ut] supra. 

 

BP 1175 f 130r 08 do 21-01-1367. 

Theodericus zv Gerardus gnd Gheret Dijns? van Alem verkocht aan Godefridus 

Heerkini een b-erfcijns5 van 12 groten geld, met Kerstmis in Den Bosch te 

betalen, gaande uit (1) ½ morgen land in Alem, naast Reimbouts Wiel, tussen 

Johannes die Joede enerzijds en Johannes Moerken anderzijds, (2) ½ morgen 

in Alem, ter plaatse gnd Woerden, tussen erfgoed van het klooster van 

Sint-Truiden enerzijds en Rutgherus van den Wiel anderzijds, (3) 1½ hont 

land in Alem, tussen voornoemde Johannes Moerken enerzijds en Johannes 

Mersman anderzijds, welke cijns aan voornoemde Theodericus was verkocht 

door Bertoldus van Alem smid. 

 

Theodericus filius Gerardi dicti Gheret [?Di]jns de Alem hereditarium 

censum XII grossorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini et 

ad Buscum tradendum [de dimidio] iugero terre sito in parochia de Alem 

iuxta gurgitem ibidem dictum communiter Reijmbouts Wiel inter hereditatem 

Johannis die Joede [6ex uno et inter hereditatem] Johannis Moerken ex 

alio atque ex dimidio iugero sito in dicta parochia ad locum dictum 

Woerden inter hereditatem ad conventum sancti Trudonis spectantem ex uno 

et hereditatem Rutgheri van den Wiel ex alio necnon de uno et dimidio 

hont terre sitis in dicta parochia inter hereditatem dicti Johannis 

[Moer]ken ex uno et hereditatem Johannis Mersman ex alio venditum eidem 

Theoderico a Bertoldo de Alem fabro prout in litteris scabinorum de 

                         
4 Waarschijnlijk Gheerlacus van Keeldonc. Vergelijk BP 1175 f 223r 06 en BP 1176 f 237v 17. 
Hij was gehuwd met Gertrudis dv Heijmericus van Dordrecht; hun kinderen waren Johannes, 

Heijmericus, Petrus, Elizabeth, Gloria, Agnes en Margareta. Een tweede Gheerlacus van Keeldonc 

die voorkomt (echter pas vanaf 1390: BP 1178 f 358v 03 do 24-02-1390) is Gheerlacus van 

Keeldonc zvw Henricus gnd Kolner van Bucstel. 
5 Zie → BP 1176 f 027r 08 zo 12-07-1377, verkoop van deze cijns. 
6 Aanvulling op basis van BP 1176 f 027r 08. 
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B[usco] hereditarie vendidit Godefrido Heerkini supportavit simul cum 

dictis litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Eelken et Bodo datum in die Agnetis. 

 

BP 1175 f 130r 09 do 21-01-1367. 

Heinricus zvw Barnirus gnd van den Yvenlaer verkocht aan zijn broer 

Johannes een huis7 en tuin onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Yvenlaar, beiderzijds tussen de broers Henricus en Andreas gnd van den 

Yvelaer, welk huis en tuin voornoemde Henricus verworven had van Johannes 

zv Leijta gnd van den Yvenlaer. Voornoemde Henricus behoudt uit dit huis en 

tuin een cijns van 20 schelling. 

 

Heinricus filius quondam Barniri dicti van den Yvenlaer domum et ortum ad 

se spectantes sitos infra libertatem op[pidi de Busco 8ad locum] dictum 

Yvenlaer inter hereditatem Henrici et Andree fratrum dictorum van den 

Yvelaer ex utroque latere coadiacentem ut di[cebat quos domum et ortum 

dictus] Henricus erga Johannem filium (dg: de) Leijte dicte van den 

Yvenlaer acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit Johanni [eius 

fratri] promittens warandiam et obligationem aliam deponere salvo dicto 

Henrico venditori in dictis domo et orto hereditario censu viginti 

s[olidorum] ....... ....... datum ut supra. 

 

BP 1175 f 130r 10 do 21-01-1367. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Johannes Leijten zoen 100 pond 

geld met Sint-Jan over 2 jaar (zo 24-06-1369) te betalen. 

 

Dictus Johannes emptor promisit super omnia dicto Johanni Leijten zoen 

(dg: d) centum libras monete a nativitate Johannis proxime ultra duos 

[annos persolvendas]. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 130r 11 do 21-01-1367. 

Arnoldus van Enghelant verkocht aan Nicholaus gnd Coel Elseman een 

erfpacht9,10 van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren aan 

het woonhuis van de verkoper gelegen ter plaatse gnd Engeland, voor het 

eerst met Lichtmis over een jaar (wo 02-02-1368), gaande uit een huis en 

tuin van de verkoper, in Rosmalen, ter plaatse gnd Zandhoeve, tussen 

Lambertus bv Arnoldus van Engelant enerzijds en een weg anderzijds. 

 

Arnoldus de Enghelant hereditarie vendidit Nicholao dicto Coel Elseman 

hereditariam paccionem duodecim lopinorum siliginis [11mensure de Busco 

solvendam hereditarie] purificationis et !a purificatione proxime ultra 

annum et ad domum habitationis dicti venditoris sitam ad locum dictum 

Enghelant tra[dendam de et ex domo et] orto dicti venditoris (dg: sit 

dicti venditoris) sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto Zanthoeve 

inter hereditatem Lamberti [fratris Arnoldi de Engelant] ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem 

aliam deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 130r 12 do 21-01-1367. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis regest 598-a, cartularium inv.nr.737, f.71, 21-01-1367. 

Henricus van Baex ev Yda dvw Rodolphus zvw Gloria van Uden droeg over aan 

Henricus Stierken, tbv het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfcijns van 47 

schelling geld, die Johannes gnd Rode Jan van Vechel aan wijlen zijn 

voornoemde zoon Rodolphus met Lichtmis betaalde, gaande uit 1/3 deel van 

een kamp gnd die Heide Kamp, in Veghel, tussen Henricus gnd van Thuijftheze 

                         
7 Zie → BP 1177 f 059v 13 do 02-07-1383, verkoop van dit huis. 
8 Aanvulling op basis van BP 1177 f 059v 13. 
9 Zie → BP 1179 p 414v 11 ±vr 27-09-1392, kwijting van ontvangst van een deel van de pacht. 
10 Zie → BP 1180 p 445r 09 do 18-05-1396, verkoop van de pacht. 
11 Aanvulling op basis van BP 1180 p 445r 09. 
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enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Henricus de Baex maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde sue uxoris 

filie quondam Rodolphi filii quondam [Glo]rie de Uden hereditarium censum 

quadraginta septem solidorum monete quem Johannes dictus Rode Jan de 

Vechel dicto quondam [Rodol]pho solvere consuevit hereditarie 

purificatione ex tercia parte cuiusdam campi dicti communiter die Heijde 

Campe siti in parochia de Vechel [inter] hereditatem Henrici dicti de 

Thuijftheze ex uno et inter (dg: h) communitatem ibidem ex alio prout 
!litteris scabinorum etc hereditarie supportavit Henrico Stierken ad 

[opus] mense sancti spiritus in Busco pro quadraginta septem solidorum! 

hereditarii census quem dictus quondam Rodolphus in suo testamento dicte 

mense legaverat ut dicebat simul cum dictis !et iure promittens ratam 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 130r 13 do 21-01-1367. 

Voornoemde Henricus Stierken als procurator van het Geefhuis verklaarde dat 

Henricus van Baex szvw Rodolphus zv Gloria van Uden aan voornoemde Henricus 

Stierken, tbv het Geefhuis, een b-erfcijns overgedragen heeft van 47 

schelling, die voornoemde wijlen Rodolphus aan het Geefhuis had vermaakt. 

 

Dictus Henricus Stierken tamquam procurator dicte mense ex parte eiusdem 

mense palam recognovit Henricum d[e Baex gene]rum quondam Rodolphi filii 

Glorie de Uden dicto Henrico Stierken ad opus dicte mense supportasse et 

ass[ignasse] hereditarium censum quadraginta septem solidorum quem idem 

quondam Rodolphus dicte mense legaverat ut dicebat clamans ex [parte et 

nomine dicte] mense quitum p........ Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 130r 14 do 21-01-1367. 

Lambertus gnd Wael verwerkte zijn recht tot vernaderen van een b-erfcijns12 

van 5 pond geld, die aan Johannes Uleman wolwever verkocht was door 

Johannes Waelken verwer zvw Ancelmus verwer. 

 

Lambertus dictus W[a]el prebuit hereditarium censum quinque librarum 

monete venditum Johanni Uleman textori laneorum a Johanne [13Waelken 

tinctore] filio quondam Ancelmi tinctoris ut dicebat et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 130r 15 do 21-01-1367. 

Voornoemde Lambertus vernaderde de helft van een b-erfcijns14 van 5 pond, 

welke cijns Johannes gnd Becker zvw Johannes gnd Heirde gekocht had van 

Johannes Waelken, tbv zichzelf en zijn zwager Johannes gnd van Rode. 

Waarschijnlijk droeg hij weer over. 

 

Dictus Lambertus prebuit medietatem hereditarii census quinque librarum 

quem censum quinque librarum Johannes dictus Becker filius quo[15ndam 

Johannis dicti Heirde erga] Johannem Waelken ad opus suum et ad opus 

Johannis dicti de Rode sui sororii emendo acquisiverat ut dicebat [et 

reportavit. Testes datum ut supra]. 

 

BP 1175 f 130r 16 do 21-01-1367. 

Egidius gnd Vaes ev Hilla, Henricus Boc zv Arnoldus gnd ....... ev 

Elizabeth, dvw Rodolphus gnd Roef van Hees zvw ....... ....... ......., 

droegen over aan de meester van het Leprozenhuis de beternis in (1) een 

akker gnd Nieuweland in Hees, 9 vat rogge groot, (2) 3 lopen land ......., 

te weten de beternis die uitgaat boven een b-erfcijns van 20 schelling, 1 

                         
12 Zie ← BP 1175 f 130v 06 ±do 21-01-1367, verkoop van deze cijns. 
13 Aanvulling op basis van BP 1175 f 130v 06. Tevens aanvulling op basis van BP 1180 p 215r 
04; er lijkt althans zeer waarschijnlijk een verband met dit laatste contract te zijn. 

14 Zie ← BP 1175 f 130v 07 ±do 21-01-1367, verkoop van de cijns. 
15 Aanvulling op basis van BP 1179 p 338v 04 en op basis van BP 1180 p 215r 04. 
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oude groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 penning gerekend, 

die voornoemde wijlen Rodolphus verkocht had aan de meester van het 

Leprozenhuis. Voornoemde Egidius beloofde dat Lana dvw voornoemde Rodolphus 

nimmer hierop aanspraak zal maken. De schuldenaren en Johannes zv ....... 

beloofden dat ....... b?vw voornoemde Rodolphus nimmer aanspraak zal maken. 

 

Egidius dictus Vaes maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris Henricus 

Boc filius Arnoldi dicti ....... ....... ....... ....... legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris filiarum quondam Rodolphi dicti Roef de 

Hees filii quondam ....... ....... ....... ....... (dg: ....... ?agrum 

dictum Nuwelant situm in Hees) meliorationem ad ipsos spectantem in 

hereditatibus infrascriptis sci[licet] ....... ....... ....... [Nu]welant 

sito in Hees capiente novem vasa siliginis annuatim in semine atque in 

tribus lopinatis terre ad ....... ....... ....... ....... scilicet illam 

meliorationem dictarum hereditatum que est ultra hereditarium censum 

viginti solidorum grosso Turonensi denario [monete regis Francie antiquo 

pro XVI denariis computato] quem dictus quondam Rodolphus magistro domus 

leprosorum ad opus dicte domus ex dictis hereditatibus vendiderat prout 

in litteris hereditarie supportavit dicto magistro dicte domus leprosorum 

(dg: simul cum dictis litteris) ad opus eiusdem domus simul cum dictis 

litteris promittentes indivisi ....... ....... ....... aliam deponere et 

dictus Egidius promisit super omnia quod ipse Lanam filiam dicti quondam 

Rodolphi talem habebit quod (?dg: idem) ipsa se numquam (dg: habet) 

presumet habere aliquod jus in dictis hereditatibus ....... et 

promiserunt dicti debitores (dg: super) et cum eis Johannes filius 

....... (dg: .......) ....... (dg: dict) ?fratrem dicti quondam Rodolphi 

talem habebunt quod ipse numquam se presumet habere aliquod ius in 

premissis. Testes ....... ....... ....... ....... 

 

1175 f. 130v. scan 1175_130-V. 

 Secunda post octavam epiphanie: maandag 18-01-1367. 

 

BP 1175 f 130v 01 do 21-01-1367. 

....... ....... van Emondus gnd Broes verkocht aan Gerard ....... 

waarschijnlijk een gebouw zonder ondergrond, gelegen te ........ bij de 

Oude Brug, om af te breken en weg te halen. 

 

........ ....... Emondi dicti Broes ....... ....... quandam sine fundo ad 

se spectan[tem] si[tam in] ....... prope pontem [dictum die] Aude 

Brugg[he] ....... ....... ....... ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo 

....... ab eodem Gerardo de...vendo et ......do et vehendo promittens 

warandiam et obligationem et impeticionem deponere. Testes Scilder et 

Theodericus datum supra. 

 

BP 1175 f 130v 02 do 21-01-1367. 

Gerardus van Boerdonc, Johannes van Heze de ?jongere, Theodericus van Hughe 

de ?jongere, Wellinus van Os, Arnoldus van Her....., Arnoldus zvw ....... 

Heijnen? zoen van Os beloofden aan Godefridus van Hedichusen, Johannes van 

Kampen en Arnoldus gnd Wonder? 120 ....... ....... met ....... ....... te 

betalen. 

 

Gerardus de Boerdonc Johannes de Heze ?iunior Theodericus de Hughe 
?iunior Wellinus de Os Arnoldus de Her..... [Arno]ldus filius quondam 

....... Heijnen? zoen d[e O]s promiserunt indivisi super omnia Godefrido 

de Hedichusen Jo[hanni] de Campen et Arnoldo ?dicto Wonder? centum et 

vig[inti] ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 130v 03 ±do 21-01-1367. 

Johannes Sceerpinc?, zijn broer Henricus, Wolterus? ......., Ghibo van 

Gestel?, Henricus? ......., Gh..... van den Rande?, Jacobus van 
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Heijnxsthovel de jongere? beloofden de ?schuldenaren schadeloos te houden. 

 

Johannes Sceerpinc? Henricus eius ?frater (dg: Philippus ?dictus .......) 

Wolterus? ....... ....... ....... Ghibo de Gestel? Henricus? ....... 

....... Gh..... van den Rande? Jacobus de He[ijnx]sthovel ?junior ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... debit[ores] indempnes 

servare ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1175 f 130v 04 ±do 21-01-1367. 

Johannes zvw Willelmus van Bucstel verkocht aan Walterus van Bucstel 

zadelmaker een erfpacht16 van 1 mud rogge, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een erfpacht van 1½ mud rogge, die hij beurt uit de 

goederen gnd ten Bogaarde, in Zeelst, van welke pacht van 1½ mud rogge Oda? 

ev voornoemde Johannes het vruchtgebruik had afgestaan. 

 

Johannes filius quondam Willelmi de Bucstel hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Buscoducis solvendam hereditarie (dg: .......) 

#purificationis# [et in] Busco tradendam ex hereditaria paccione unius et 

dimidii modii siliginis dicte mensure quam se solvendam habere dicebat 

hereditarie dicto termino solucionis in bonis dictis ten Bogaerde sitis 

in parochia de Zelst ut dicebat et de qua paccione unius et dimidii modii 

siliginis dicte mensure Oda? uxor dicti Johannis usufructum suum ?quem 
?habet ....... ....... dicto Johanni supportavit ?ut dicebat hereditarie 
!hereditarie vendidit Waltero de Bucstel selliparo promittens warandiam 

et obligationem in dicta paccione deponere et sufficientem facere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 130v 05 ±do 21-01-1367. 

Theodericus ...mel alias gnd van ....... beloofde aan Johannes van Helmont 

snijder ....... een erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, uit waarschijnlijk alle goederen van voornoemde 

Theodericus. 

 

Theodericus #...mel alias dictus# van ....... promisit super omnia 

Johanni de Helmont sartori ....... ....... ....... ....... ....... 

....... hereditariam paccionem trium et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Buscoducis hereditarie nativitatis Domini et ad Buscum 

tradendam de ?omnibus ....... ....... dicti Theoderici ubicumque locorum 
?sitis ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 130v 06 ±do 21-01-1367. 

Johannes gnd Waelken verwer zvw Ancelmus verwer verkocht aan Johannes 

Uleman wollenklerenwever een n-erfcijns17,18 van 5 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en erf, eertijds van Gerardus metten Coijen, 

nu van verkoper, in Den Bosch, in de Kolperstraat, op de hoek van een 

straatje dat loopt ....... ......., reeds belast met ....... ....... en 5 

schelling gemeen paijment b-erfcijns. 

 

Johannes dictus Waelken tinctor filius quondam Ancelmi tinctoris 

hereditarie vendidit Johanni Uleman textori laneorum hereditarium censum 

quinque librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo 

et area que fuerant Gerardi metten Coijen nunc ad se sp[ectantibus] sitis 

in Buscoducis in vico dicto Colperstraet super cono cuiusdam viculi 

tendentis ....... ....... ....... ....... promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis #.......# ..... et quinque solidis 

hereditarii census communis pagamenti #prius solvendis# promittens 

                         
16 Zie → BP 1175 f 249r 08 ±za 21-12-1370, overdracht van de helft in de pacht van 1 mud. 
17 Zie → BP 1175 f 130r 14 do 21-01-1367, Lambertus gnd Wael verwerkte zijn recht tot 
vernaderen van deze cijns. 
18 Zie → BP 1180 p 215r 04 do 12-11-1394, vermelding van deze en de hierna volgende cijns. 
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sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 130v 07 ±do 21-01-1367. 

Voornoemde Johannes gnd Waelken verwer zvw Ancelmus verwer verkocht aan 

Johannes Becker zv Johannes Heirde, tbv hem en zijn zwager Johannes van 

Rode, een zelfde n-erfcijns19,20,21 van 5 pond geld zoals in het vorige 

contract. 

 

Et dictus venditor vendidit hereditarie Johanni Becker filio Johannis 

He[ir]de ad opus sui et ad opus Johannis [22de Rode] suo soro[rii] 

....... ....... ....... et eodem modo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 130v 08 ma 18-01-1367. 

.....cus zvw Godefridus gnd Keijhot verkocht aan Johannes gnd Priker zvw 

Johannes van Pettelaer een n-erfcijns van 3 pond geld, gaande uit beemden 

van de verkoper, gnd Gelaat, in Gestel, tussen verkoper enerzijds en een 

water gnd die ....... anderzijds. 

 

.....cus filius quondam Godefridi dicti Keijhot hereditarie vendidit 

Johanni dicto Priker #filio quondam Johannis de Pettelaer# hereditarium 

censum trium librarum monete solvendum h[ereditarie] ....... ex pratis 

dicti venditoris #dictis communiter !communiter Gelaet# sitis in parochia 

de Ghestel inter hereditatem dicti venditoris ex uno et inter aquam 

dictam communiter die ....... ....... ....... ....... ....... ab eodem 

supportavit promittens warandiam et questionem proximitatis et omnem 

aliam obligationem deponere (dg: ex). Testes Scilder ....... ?datum 

secunda post octavam [epyphanie]. 

 

BP 1175 f 130v 09 ma 18-01-1367. 

....... ....... verhuurde voor een periode van 7 jaar aan voornoemde 

Johannes Priker en ....... ....nricus Keijhot een mudzaad roggeland, in 

Gestel, tussen Henricus van Zeghenworp enerzijds en ....... gnd die Gelaat 

anderzijds. 

 

....... ....... modiatam terre siliginee ad se spectantem sitam in 

parochia de Ghestel inter hereditatem Henrici de [Ze]g[hen]worp ex uno et 

inter ....... ....... ....... communiter die Gelaet ex alio locavit recto 

locacionis modo Johanni Priker predicto (dg: ab eodem hereditarie ad spa 

septem ?annorum) ....... ....... ....nrici Keijhot ab eisdem ad spacium 

septem annorum a data presentium sine medio subsequentium libere 

possidendam promittens super omnia warandiam ....... ....... ....... 

manipulum etc et omnem obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 130v 10 ma 18-01-1367. 

....... ....... .....tart en Willelmus van den Liembeke beloofden aan 

Henricus zv Johannes gnd Pels van Dinter 36 mottoen met Sint-Remigius 

aanstaande (vr 01-10-1367) te betalen. 

 

....... ....... .....tart et Willelmus van den Liembeke promiserunt super 
!indivisi Henrico (dg: dicto) filio Johannis dicti Pels #de Dinter# 

triginta sex mu[tones] ad festum Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 130v 11 ma 18-01-1367. 

Johannes zvw Willelmus gnd Hancvelt beloofde aan Bernierus gnd Bernier 

bakker zvw Andreas gnd Berniers 23 pond 12 schelling, gangbaar in 

                         
19 Zie → BP 1175 f 130r 15 do 21-01-1367, Lambertus gnd Wael verwerkte vermoedelijk zijn recht 
tot vernaderen van de helft van deze b-erfcijns. 
20 Zie → BP 1179 p 338v 04 do 23-02-1391, overdracht van de erfcijns. 
21 Zie → BP 1180 p 215r 04 do 12-11-1394, vermelding van deze en de hiervoor staande cijns. 
22 Aanvulling op basis van BP 1180 p 215r 04. 
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Sint-Oedenrode?, binnen 15 dagen na Pasen aanstaande (binnen 15 dagen na zo 

18-04-1367) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Willelmi dicti Hancvelt promisit super omnia 

Berniero dicto Bernier (dg: fi) pistori filio quondam Andree dicti 

Berniers viginti tres libras et duodecim solidos #talis# monete #pro# 

(dg: quali siligo cervisia ementur) tempore solucionis in (dg: 

Buscoducis) #Rode?# (dg: seu infr) infra quindenam post festum pasce 

proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1175 f 130v 12 ma 18-01-1367. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Bernierus 17 roosken mottoen 

met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1367) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Berniero XVII roeskens mottoen ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1175 f 130v 13 ma 18-01-1367. 

Ancelmus gnd metter Bussen beloofde aan Johannes gnd van Winkendonc 6 

roosken mottoen met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1367) te betalen. 

 

[A]ncelmus dictus metter Bussen promisit Johanni dicto de Winkendonc sex 

roeskens mottoen ad festum Jacobi proxime futurum ....... ....... ....... 

 

BP 1175 f 130v 14 ma 18-01-1367. 

Destijds had Johannes gnd Vlederacker vernaderd van mr Baldewinus zvw 

Henricus gnd uten Berghe een huis en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Gerardus van Dueren enerzijds en 

....... ....... ..dekinus van Os anderzijds, aan voornoemde mr Baldewinus 

verkocht door Johannes gnd Hondermerck. Voornoemde Johannes droeg nu het 

naderrecht in voornoemd huis en erf over aan voornoemde mr Baldewinus. 

 

[Notum] sit universis quod cum (dg: Arnoldus dictus de Rode) #Johannes 

dictus Vlederacker# prebuisset et exhibuisset magistro Baldewino filio 

(dg: He) quondam Henrici dicti uten Berghe ad redimendum ....... et ad 

quitandum (dg: e) domum et aream sitam in Buscoducis (dg: ad .) in vico 

Hintamensi inter hereditatem quondam Gerardi de Dueren ex uno latere 

....... ....... ..dekini de Os ex alio venditam dicto magistro Baldewino 

a Johanne dicto Hondermerck ut dicebat constitutus [igitur coram] 

scabinis [infrascriptis dictus Johannes] totum ius #redempcionis# quod 

ipse in dicta domo et area e iure proximitatis assecutum habuit ut 

dicebat legitime supportavit dicto magistro Baldewino ....... ....... 

....... ....... ....... [S]cilder et Jacobus (dg: t) datum secunda post 

octavam epyphanie. 

 

BP 1175 f 130v 15 ma 18-01-1367. 

....... verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

....... ....... ....... ....... prebuit er reportavit dictam domum et 

aream. Testes Scilder et Jacobus datum supra. 

 

BP 1175 f 130v 16 ma 18-01-1367. 

....... ...oeder maande drie achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, ?bij de Vismarkt, tussen 

erfgoed van Conrardus Writer enerzijds en erfgoed van Johannes ... 

anderzijds. 

 

....... ....... ....... ...oeder annuum et hereditarium censum viginti 

solidorum monete solvendum anno quolibet hereditarie mediatim nativitatis 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area sitis ....... ....... ....... 
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piscium inter hereditatem Conrardi Writer ex uno et inter hereditatem 

Johannis ... ex alio (dg: et quam do) prout in litteris et quem sibi per 

tres [annos proxime preteritos] deficere et insolutum esse dicebat de 

eisdem tribus annis monuit etc. Testes Scilder et Jacobus datum ut supra. 

 

BP 1175 f 130v 17 ma 18-01-1367. 

Aelbertus gnd van der Haseldonc en zijn vrouw Katherina dvw Johannes 

molenaar van Spoerdonc droegen over aan de broers Johannes en Theodericus, 

zv voornoemde Katherina en wijlen Goeswinus zvw Theodericus Neve, al hun 

goederen ter plaatse gnd Spoordonk, onder Oirschot, uitgezonderd de 

goederen die zij tezamen verworven hadden. 

 

[Aelbert]us dictus van der Haseldonc maritus legitimus ut asserebat 

Katerine sue uxoris filie quondam Johannis multoris de Spoerdonc et ipsa 

cum eodem suo marito legitimo tamquam cum suo tutore omnia et singula 

bona ad ipsos spectantia ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in 

duro ad locum dictum Spoerdonc infra parochiam de Oerscot consistentia 

sive sita cum eorum attinentiis ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Johanni et Theoderico fratribus filiis dicte Katerine a dicta Katherina 

et quondam Goeswino filio quondam Theoderici Neve primodicto suo ma[rito] 

pariter genitis ut dicebant promittentes ratam servare obligationem ex 

parte eorum deponere salvis ipsis bonis ibidem sitis que ipsi coniuges 

acquisiverant. Testes Scilder et Sceijvel datum ut supra. 

 

BP 1175 f 130v 18 ma 18-01-1367. 

Vervolgens droegen beide voornoemde broers de helft van voornoemde goederen 

over aan voornoemde Aelbertus en Katherina, om door hen resp. de 

langstlevende te bezitten. Ze mogen deze helft niet verkopen, vervreemden 

of bezwaren. 

 

[Notum] sit universis quod cum istud ita factum ?sit constituti coram 

scabinis infrascriptis dicti fratres medietatem ad ipsos spectantem 

dictorum bonorum ....... ....... supportaverunt dictis Aelberto et 

Katerine ab eisdem ad ipsorum duorum vitam seu alterius eorundem diutius 

viventis possidendam et habendam ....... ....... ....... apposita quod 

dicti coniuges dictam medietatem neque vendent neque alienabunt nec 

aliquam obligationem in eodem facient ut dic[ti] ....... ....... ....... 

ut supra. 

 

BP 1175 f. 021r. scan 1175_021-R. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1175 f 021r 01 ±di 09-02-1367. 

Kennelijk het laatste deel van een contract, waarin een erfgoed werd 

uitgegeven aan Henricus ....... voor ....... en thans voor een n-erfcijns 

van 16 pond ....... te betalen aan Johannes, en na diens overlijden aan elk 

van vieren een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

....... exinde de iure solvendis dandis ill.... a dicto Henrico atque pro 

hereditario censu sedecim librarum ....... ....... ....... Johanni ad 

suam vitam et post mortem ipsorum unicuique dictorum quatuor censum 

quatuor librarum monete a dicto Henrico mediatim J[ohannis et] mediatim 

Domini ex premissis promittentes ratam servare aliam obligationem 

deponere ex parte ipsorum promittens ratam servare obligationem ex parte 

eorum deponere salvo unocuique quatuor istorum in eisdem hereditario 

censu quatuor librarum monete mediatim Johannis et mediatim Domini 

percipiendo ?prius post mortem dicti Johannis. Testes datum ut supra. 
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BP 1175 f 021r 02 ±di 09-02-1367. 

(dg: ....... ?voornoemde Henricus). 

 

(dg: ....... ?dictus Henricus). 

 

BP 1175 f 021r 03 ±di 09-02-1367. 

Zebertus zvw Henricus gnd Marie zoen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: .......) Zebertus filius quondam Henrici dicti Marie zoen prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021r 04 ±di 09-02-1367. 

Voornoemde Henricus beloofde aan elk van hen vieren een n-erfcijns van 4 

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

Kerstmis, welke cijnzen pas betaald zullen worden na overlijden van 

voornoemde Johannes. 

 

Dictus Henricus promisit cuilibet quatuor istorum hereditarium censum 

quatuor librarum monete mediatim Johannis et mediatim Domini de ?dictis 

hereditatibus et non percipient nisi post mortem dicti Johannis et erunt 

quatuor littere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021r 05 ±di 09-02-1367. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Johannes een lijfrente van 16 

pond 3 schelling, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit voornoemde erfgoederen. 

 

Et dictus Henricus promisit se daturum et soluturum dicto Johanni vitalem 

pensionem sedecim librarum et trium solidorum anno quolibet [ad] vitam 

dicti Johannis et non ultra mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

dictis hereditatibus et cum mortuus fuerit liber erit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 021r 06 ±di 09-02-1367. 

Henricus zvw Hadewigis en zijn schoonzoon Johannes van den Hovel 

verklaarden dat Margareta wv Johannes gnd Ghobels zoen van Ghewanden, de 

erfgenamen van voornoemde wijlen Johannes en Margareta, alsmede hun 

goederen ontlast zijn van alle zaken, waarop zij hen kunnen aanspreken. 

 

Henricus filius quondam Hadewigis et Joh van den Hovel (dg: promiserunt 

indivisi super omnia Hen) #eius gener# quitos proclamaverunt (dg: Joh) 

Margaretam relictam quondam Johannis dicti Ghobels zoen de Ghewanden 

heredes dictorum quondam Jo et Margarete atque eorum bona singula et 

universa ab omnibus et singulis causis quibus ipsos imposte[rum] impetere 

seu vexare poterint quovismodo a quocumque preterito usque hodiernam 

quacumque occacione ut dicebant promittentes in[divi]si super omnia dicto 

Henrico Wouters soen ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021r 07 ±di 09-02-1367. 

Henricus Colen zoen beloofde aan Wolterus van Bucstel zvw Nicholaus van 

Bucstel en Johannes van Helmont snijder 3½ pond groten geld na maning te 

betalen. 

 

Henricus Colen zoen promisit super omnia Woltero de Bucstel filio quondam 

Nicholai de Bucstel et Johanni de Helmont sartori IIIJ libras grossorum 

monete ad monitionem persolvendas. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021r 08 ±di 09-02-1367. 

Voornoemde schuldenaar beloofde aan Zebertus zv Johannes van Meghe 28 pond 

geld na maning te betalen. 
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Idem debitor promisit super omnia Zeberto (dg: et Johanni .....gaert 

predictis) filio Johannis de Meghe XXVIII libras monete ad m[onitionem] 

persolvendas. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021r 09 ±di 09-02-1367. 

Voornoemde schuldenaar beloofde aan Johannes ....gaert 22 pond geld na 

maning te betalen. 

 

Idem debitor promisit super omnia dicto Johanni ....gaert XXII libras 

monete ad monitionem persolvendas. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021r 10 ±di 09-02-1367. 

Petrus zvw Arnoldus gnd Moelnere van Tijlborch verkocht aan Bartholomeus 

zvw Johannes Jonghe een huis en tuin in Westilburg, ter plaatse gnd Korvel, 

tussen Robbertus Beijs enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 1 

zwarte tournose. 

 

Petrus filius quondam Arnoldi dicti Moelnere de Tijlborch domum et ortum 

ad ipsum spectantes sitos in parochia de Westilborch ad locum dictum 

Corvel inter hereditatem Robberti Beijs ex uno et inter communem plateam 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Bart[holomeo] filio quondam Jo 

Jonghe promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno nigro 

Turonensi denario exinde solvendo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021r 11 ±di 09-02-1367. 

Petrus Carnauwe beloofde aan Johannes Carnauwe de jongere 100 roosken 

mottoen met Pasen aanstaande (zo 18-04-1367) te betalen. 

 

Petrus Carnauwe promisit super omnia Johanni Carnauwe juniori centum 

roesken mottoen ad pasca proxime futurum persolvendas. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 021r 12 ±di 09-02-1367. 

Henricus van Aken zvw Nicholaus van Aken gaf uit aan zijn schoonzoon 

Zegerus gnd Lexus de helft van 5 morgen land ter plaatse gnd dat Ledebroek, 

achter des Meesters Donk, tussen Henricus Meister enerzijds en wijlen 

Lambertus gnd van Pettelaer anderzijds, aan voornoemde Henricus in cijns 

uitgegeven door Enghelbertus gnd die Mersman van Waelwijc voor een 

b-erfcijns van 10 pond, geld ten tijde23; de uitgifte van heden geschiedde 

voor een n-erfcijns van 5 pond voornoemd geld, met Sint-Martinus te 

betalen. Het onderpand mag uitsluitend aan medepoorters worden vervreemd. 

 

Henricus de Aken filius quondam Nicholai de Aken medietatem quinque 

iugerum terre sitorum in loco dicto dat Ledebroec retro locum dictum des 

Meisters Donc inter hereditatem Henrici Meister ex uno et inter 

hereditatem que fuerat quondam Lamberti dicti de Pettelaer ex alio que 

quinque iugera terre dictus Henricus erga Enghelbertum dictum die Mersman 

de Waelwijc pro hereditario c[ensu] decem librarum monete pro tempore ad 

censum acquisiverat ut dicebat dedit ad hereditarium censum Zegero dicto 

Lexus suo genero ab eodem possidendam pro hereditario censu quinque 

librarum dicte monete dando beati Martini hyemalis ex dicta medietate 

promittens ratam servare obligationem aliam ex parte sui deponere et 

alter repromisit et non alienabit nisi suis cooppidanis. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 021r 13 ±di 09-02-1367. 

Voornoemde Zegerus Lexus verkocht aan Ghisbertus Buijc vleeshouwer, tbv hem 

en zijn vrouw Katerina dv Johannes van Roesmalen resp. de langstlevende, 

een lijfrente van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

                         
23 Dat is: geld dat ten tijde van de betaling in Den Bosch gemeenlijk in de beurs gaat. 
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andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis24 en erf waarin verkoper 

woont, in Den Bosch, bij de Loefsbrug, over het water, tussen het water 

enerzijds en erfgoed van Gerardus gnd Vleeshouwer anderzijds. 

 

Dictus Zegerus Lexus legitime vendidit Ghisberto Buijc carnifici ad opus 

sui et ad opus Katerine sue uxoris filie Jo de Roesmalen seu ad opus 

alterius eorum diutius viventis vitalem pensionem quatuor librarum monete 

solvendam anno quolibet mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area in qua dictus venditor ad presens moratur sita in Busco prope pontem 

dictum Loefsbrugghe super aquam ibidem inter aquam ibidem ex uno et inter 

hereditatem Gerardi dicti Vleeshouwer ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et si quis eorum diutius vixerit 

dictam pensionem percipiet et cum ambo mortui fuerint erit quitus. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021r 14 ±di 09-02-1367. 

Henricus zv Henricus Becker beloofde aan Johannes van Vucht nzvw 

Theodericus van der Maas 30 roosken mottoen met Kerstmis aanstaande (za 25-

12-1367) te betalen. 

 

Henricus filius Henrici Becker promisit super omnia Johanni de Vucht 

filio naturali quondam Theoderici de Mosa XXX roeskens mottoen boni etc 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendas. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 021r 15 ±di 09-02-1367. 

Nicholaus gnd van Boekel schonk aan zijn schoonzoon Theodericus gnd Herman 

zoen van Os ev Aleidis dv voornoemde Nicholaus een huis, tuin en schuur met 

grond in Oss, tussen kvw Arnoldus zv Her Gherijs enerzijds en die Bossche 

Straat anderzijds met sloten ......., aan voornoemde Nicholaus verkocht 

door Zelkinus gnd Tseel Vilt van Os. 

 

Nicholaus dictus de Boekel domum ortum atque (dg: ortum) horreum cum 

[?s]uis fundis sitos in parochia de Os inter hereditatem liberorum 

quond[am] Arnoldi filii dicti Her Gherijs ex uno et inter quandam viam 

dictam communiter die Bossche Strate ex alio cum fossatis ....... 

....ibus quos dictus Nicholaus erga Zelkinum dictum Tseel Vilt de Os 

emendo acquisiverat hereditarie supportavit Theoderico dicto Herman zoen 

de Os suo genero cum Aleide uxore legitima dicti Theoderici filia 

Nicholai predicti nomine dotis ad ius oppidi de Busco simul cum dictis 

litteris et jure promittens ratam servare obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021r 16 ±di 09-02-1367. 

Henricus gnd Vilt zvw Henricus gnd Vilt van Ussen verkocht aan Petrus van 

Hijntam zvw Thomas Collaert van Nijmegen 3 ....... in Oss, op de plaats gnd 

Oosterveld, (1) 6 lopen gerst groot, tussen hr Johannes van Tula priester 

enerzijds en Arnoldus Heijme anderzijds, over Schadewijks Weg, (2) 3 lopen 

groot, tussen hr Egidius Meijssen soen enerzijds en Belia Maes anderzijds, 

(3) 3 lopen gerst groot, op de plaats gnd Helsakker, tussen Henricus zv 

Delia enerzijds en Heilwigis Wouters anderzijds, welke stukken belast waren 

met 3 voet omheining. 

 

Henricus dictus Vilt filius Henrici dicti quondam Vilt de Ussen tres p... 

ad se spectantes sitas in parochia de Os supra l[ocum] dictum Oestervelt 

(dg: int) quarum una #sex lopinos ordei in semine capiens# inter 

hereditatem domini Johannis de Tula presbitri ex uno et hereditatem 

Arnoldi Heijme ex alio ultra viam dictam Scadewijcs Wech et altera tres 

lopinos in semine capiens inter hereditatem domini Egidii Meijssen soen 

                         
24 Zie → BP 1176 f 110v 07 za 26-03-1379, verhuur van een deel in waarschijnlijk dit huis. 
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ex uno et hereditatem Belie Maes ex alio et tercia eciam tres lopinos 

ordei in semine capiens supra locum dictum Helsacker inter hereditatem 

Henrici fili[i] Delie ex uno et inter hereditatem Heilwigis Wouters ex 

alio situate sunt ut dicebat hereditarie vendidit Petro de Hijntam filio 

quondam Thome Collaert de Novimagio promittens (dg: ratam servare) 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus pedatis sepis ad 

premissa [de] jure pertinentibus. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021r 17 ±di 09-02-1367. 

Johannes Vilt zvw Henricus Vilt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Goessuinus) Johannes Vilt filius quondam Henrici Vilt prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021r 18 ±di 09-02-1367. 

Johannes van den Dijk zvw Henricus van den Dijk verkocht aan Arnoldus zvw 

Jacobus gnd Cop Pelser een b-erfcijns van 28 schelling, gaande uit een huis 

en tuin, waarin voornoemde Jacobus Pelser woonde, in Haaren, welke cijns 

aan voornoemde Johannes ten deel gevallen was bij erfdeling met zijn broer 

Bertoldus. 

 

Johannes de Aggere filius quondam Henrici de Aggere hereditarium censum 

viginti octo solidorum quem se solvendum habere dicebat hereditarie in 

(dg: quodam agro terre) in domo et orto in quibus Jacobus dictus Cop 

Pelser morari consuevit sitis in parochia de Haren et qu[is?] dicto 

Johanni erga Bertoldum suum fratrem divisione quadam inter ipsos habita 

cessit in partem ut dictus Bertoldus dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

filio dicti quondam Jacobi Pelser promittens ratam servare obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021r 19 ±di 09-02-1367. 

Voornoemde koper en zijn broer Walterus beloofden aan voornoemde Johannes 

45 pond, 1 mottoen voor 26 groot gerekend25, met Vastenavond (di 02-03-1367) 

te betalen. 

 

Dictus emptor (dg: promisit) et Walterus eius frater promiserunt indivisi 

dicto Johanni XLV libras mottone boni etc pro viginti sex g[rossis] 

computatis! ad carnisprivium persolvendas. Testes datum ut supra. 

 

1175 f. 021v. scan 1175_021-V. 

 Quinta post Scolastice virginis: donderdag 11-02-1367. 

 In octava purificationis: dinsdag 09-02-1367. 

 

BP 1175 f 021v 01 ±di 09-02-1367. 

Johannes van den Dijk verpachtte aan Jacobus van Ele van Oesterwijc een 

hoeve in Oisterwijk, ter plaatse gnd Kerkhoven, met 11 bunder heide en 

ander toebehoren, voor een periode van 6 jaar, ingaande Pinksteren 

aanstaande (zo 06-06-1367). De verpachtig geschiedde voor 14 mud rogge, 

Bossche maat, en 12 steen vlas jaarlijks met Lichtmis te leveren. De 

pachter moet de gebouwen als een goed pachter onderhouden. Het 7e jaar zal 

de pachter voornoemde hoeve te pachters recht bezitten. Alle beesten op de 

hoeve zullen van verpachter en pachter gezamenlijk zijn, uitgezonderd 4 

varkens en 1 paard die van de pachter zullen zijn. Zou de pachter een ander 

stuk land betelen, dan zal hij de oogst daarvan op de hoeve brengen. Ook 

zal de pachter de oogst van 4 bunder beemd die de pachter op Wippenhout 

                         
25 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042v scan 084, 1367, Item ontfaen van der stat XVI 
lib enen mottoen voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-043r scan 085, 1367, 

Item gecocht tiegen Goedeken Posteels soen IIII lib siaers om LXII lib den mottoen gerekent 

voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-045r scan 089, 1367, Ghecoft bi 

Gerard Groij end Ant van Beke als proest onser Vrouwen IIII lib !tsairs teghen Jan Piken Heijn 

Becker soen lib om XVI lib den mottoen voer XXVI gr …. 
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heeft liggen, op de hoeve brengen. 

 

[Johannes de A]gge[re] mansum quendam ad se spectantem situm in parochia 

de Oesterwijc ad locum dictum Kerlichoven cum undecim [bona]riis merice 

ad ipsum spectantibus atque cum ceteris attinentiis eiusdem mansi 

singulis (dg: ub) et universis ubicumque locorum in humido etc ut dicebat 

dedit ad annuum pactum Jacobo de Ele de Oesterwijc ab eodem ad spacium 

sex annorum a festo penthecostes proxime futuro deinceps sine medio anno 

quolibet eorundem sex annorum pro quatuordecim modiis siliginis mensure 

de Busco #et duodecim vlimis lini# dandis anno quolibet eorum 

purificatione et ad Buscum tradendis additis condicionibus que sequentur 

quod dictus Jacobus edificia in dicto manso consistentia tamquam bonus 

colonus dictis sex annis tenebit et quod ipse septimo anno dictum mansum 

ad ius coloni tenebit et quod omnes bestie que erunt supra dictum mansum 

dictis sex annis dictorum Johannis et Jacobi erunt communes exceptis 

quatuor porcis et uno equo qui erunt dicti Jacobi hoc etiam addito quod 

si dictus Jacobus aliquam terram coluerit dictis sex annis durantibus 

fructus huius terre dictus Jacobus ad dictum mansum portabit et quod 

etiam idem Jacobus fructus et proventus de quatuor bonariis prati dicti 

Jacobi sitis in Wippenhout dictis annis durantibus supra dictum mansum 

portabit et sub istis condicionibus dictus Johannes promisit warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021v 02 ±di 09-02-1367. 

Jacobus zv Oda gnd van der Loefoert van Os verkocht aan Godefridus Bitter 

een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Martinus in Den Bosch te betalen, 

gaande uit (1) 4 hont land in Oss, op de plaats gnd Opperenpoel, tussen 

Theodericus Vroede enerzijds en Johannes Mersman anderzijds, (2) ½ morgen 

land in Oss, ter plaatse gnd Langendonk, tussen Arnoldus Vilt enerzijds en 

kinderen gnd Boegaert anderzijds, welk land aan voornoemde Jacobus en aan 

Wendelmodis dvw Johannes gnd Robbrechts zoen gekomen was na overlijden van 

voornoemde Johannes Robbrechts zoen. 

 

Jacobus filius Ode dicte van der Loefoert de Os hereditarie vendidit 

Godefrido Bitter hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie Martini hyemalis et ad Buscum tradendum ex quatuor hont terre 

dicti venditoris sitis in parochia de Os supra locum dictum Opperenpoel 

inter hereditatem Theoderici Vroede ex uno et hereditatem Johannis 

Mersman ex alio atque ex dimidio iugero terre dicti venditoris sito in 

dicta parochia ad locum Langhendonc inter hereditatem Arnoldi Vilt ex uno 

et hereditatem liberorum dictorum Boegaert ex alio et quam terram dictus 

Jacobus sibi et Wendelmodi filie quondam Johannis dicti Robbrechts zoen 

de morte dicti quondam Johannis Robbrechts zoen successione advolutam 

esse dicebat promittens warandiam et obligationem aliam deponere (dg: 

testes) promittens sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021v 03 ±di 09-02-1367. 

Martinus zvw Wolterus van Oekel verkocht aan Willelmus gnd van den Stake, 

tbv hem en Henricus, Wolterus, Johannes, Rodolphus, Daniel, Agnes, 

Elizabeth, Margareta en Petronella, kvw voornoemde Wolterus, alle goederen 

die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Walterus 

resp. die hem aan zullen komen na overlijden van zijn moeder Margareta. 

 

Martinus filius quondam Wolteri de Oekel omnia et singula bona 

hereditaria atque parata sibi de morte dicti quondam Walteri sui patris 

successione advoluta et post mortem Margarete sue matris successione 

advolvenda ubicumque locorum consistentia ut dicebat (dg: Wil) 

hereditarie vendidit Willelmo dicto van den Stake ad opus sui et ad opus 

Henrici Wolteri et Johannis Rodolphi Danielis Agnetis Elizabeth Margarete 

et Petronelle liberorum eiusdem quondam Wolteri promittens ratam servare 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021v 04 ±di 09-02-1367. 

Voornoemde Henricus, Wolterus, Johannes en Rodolphus, kvw voornoemde 

Wolterus, en hun schoonbroers Gerardus zv Katerina en Wolterus zv 

Nicholaus, beloofden aan voornoemde Willelmus van den Stake 16 mottoen met 

Pasen aanstaande (zo 18-04-1367) te betalen. 

 

Dicti (dg: Wolt) Henricus Wolterus Johannes et Rodolphus fratres liberi 

dicti quondam Wolteri Gerardus filius Katerine et Wolterus filius 

Nicholai sororii dictorum fratrum promiserunt indivisi super omnia dicto 

Willelmo van den Stake XVI mottoen boni etc ad pasca proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021v 05 ±di 09-02-1367. 

Henricus gnd Stakenborch zv Matheus gnd van Boescot droeg over aan 

Willelmus van Beest de helft van een tiende, zowel grote als smalle, die 

Yseboldus gnd van Asten heeft ter plaatse Vliertden, welke helft aan 

voornoemde Henricus Stakenborch was verkocht door Wellinus zvw voornoemde 

Yseboldus. De verkoper verklaarde dat de koopsom was voldaan. 

 

Henricus dictus Stakenborch filius Mathei dicti de Boescot medietatem 

cuiusdam decime tam grosse quam minute quam Yseboldus dictus de Asten 

habuit in loco dicto vulgaliter Vliertden cum attinentiis eiusdem 

medietatis dicte decime singulis et universis quam dictus Henricus 

Stakenborch erga Wellinum filium eiusdem quondam Yseboldi emendo 

acquisiverat prout in litteris etc hereditarie supportavit Willelmo de 

Beest ab eodem etc supportavit cum litteris et jure et effestucando 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

recognovit dictus venditor sibi plenarie fore satisfactum de pretio 

emptionis huiusmodi. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 021v 06 ±di 09-02-1367. 

Voornoemde Henricus Stakenborch en Willelmus van Beest beloofden aan 

Arnoldus van Wesel, tbv Petrus Asinarius, 80 oude schilden met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1367; 19+31+30+31+24 = 135 dgn) te betalen op straffe 

van 4. 

 

Dictus Henricus Stakenborch et Willelmus de Beest promiserunt indivisi 

super omnia Arnoldo de Wesel ad opus Petri Asinarii etc octuaginta scuta 

vetera (dg: fe) ad festum Johannis proxime persolvenda sub pena IIII. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 021v 07 ±di 09-02-1367. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus (dg: sab) servabit alterum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 021v 08 do 11-02-1367. 

Johannes gnd Cauwart zvw Nijcholaus des Graven, Arnoldus zvw Gerardus Heren 

Arts zoen en Godefridus gnd Ommaet alias Colnere beloofden aan Willelmus 

zvw Walterus gnd Gheenkens zoen 59 roosken mottoen met Pinksteren 

aanstaande (zo 06-06-1367) te betalen. 

 

Johannes dictus Cauwart (dg: Nijc) filius quondam Nijcholai des Graven 

Arnoldus filius quondam #(dg: domini)# Gerardi (dg: filii domini) domini 

Heren Arts zoen #et# Godefridus dictus Ommaet alias Colnere promiserunt 

indivisi super omnia Willelmo filio quondam Walteri dicti Gheenkens zoen 

quinquaginta novem roeskens mottoen ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes Scilder et Jacobus datum quinta post Scolastice 
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virginis. 

 

BP 1175 f 021v 09 do 11-02-1367. 

Voornoemde Johannes Cauwart en Arnoldus zullen voornoemde Godefridus Ommaet 

schadeloos houden. 

 

Johannes Cauwart et Arnoldus predicti servabunt dictum Godefridum Ommaet 

indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 021v 10 do 11-02-1367. 

Wouterus Koc en Ywanus gnd Weijnken zv Johannes Stierken beloofden aan Bodo 

van Tiela 64 mottoen met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1367) te betalen. 

 

Wouterus Koc et Ywanus dictus Weijnken filius Johannis Stierken 

promiserunt super omnia Bodoni de Tiela sexaginta quatuor mottoen ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et 

Jacobus datum quinta post Scolastice. 

 

BP 1175 f 021v 11 do 11-02-1367. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 021v 12 ±do 11-02-1367. 

Johannes gnd de Maren wonende ter plaatse Sporkt beloofde aan Johannes zv 

Johannes gnd Heerde 12 pond {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes dictus de Maren commorans in loco dicto Sporct promisit super 

omnia Johanni filio Johannis dicti Heerde duodecim libras. 

 

BP 1175 f 021v 13 di 09-02-1367. 

Johannes gnd van Esche zvw Johannes van Esche deed tbv zijn broer 

Theodericus afstand van een huis en erf, eertijds van wijlen Theodericus 

van Esche, in de Peperstraat, tussen erfgoed van Johannes Uleman enerzijds 

en erfgoed van Hadewigis van Helvoirt anderzijds. 

 

Jo dictus de Esche filius quondam Johannis de Esche super domo et area 

que fuerat quondam Theoderici de Esche sita in vico dicto Peperstraet 

inter hereditatem (dg: quondam) Johannis Uleman ex uno et inter 

hereditatem (dg: Kane) #Hadewigis# de Helvoirt ex alio atque super toto 

iure ut dicebat ad opus Theoderici sui fratris renunciavit promittens 

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

Coptiten datum in octava purificationis. 

 

BP 1175 f 021v 14 di 09-02-1367. 

Henricus van den Vloet van Scijnle verkocht aan Willelmus gnd Veren 

Hadewigen soen een huis, tuin en een aangelegen streep gnd die Weg, in 

Schijndel, ter plaatse gnd te Vloten, naast de plaats gnd Delschot, tussen 

Wellinus Coptiten enerzijds en Johannes Scijndelman anderzijds. De verkoper 

en zijn kinderen Johannes, Nicholaus en Metta beloofden dat zijn 

minderjarige dochter resp. hun zuster Mergardis afstand26,27 zal doen. 

 

Henricus van den Vloet de Scijnle domum ortum atque (dg: peciam terre) 

strepam terre dictam die Wech ipsis adiacentem sitos in parochia de 

Scijnle (dg: iuxta) ad locum dictum te Vlote iuxta locum dictum Delscot 

inter hereditatem Wellini Coptiten ex uno et inter hereditatem Johannis 

Scijndelman ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo dicto Veren 

                         
26 Zie → BP 1175 f 206r 06 zo 04-11-1369, Mergardis doet afstand van waarschijnlijk dit huis 
en deze tuin. 

27 Zie → BP 1175 f 206r 06 zo 04-11-1369, afstand doen van een stukje beemd dat Henricus van 
den Vloet verkocht had aan Wellinus Coptiten. 
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Hadewigen soen promittentes et cum eo Johannes Nicholaus et Metta pueri 

eiusdem venditoris cum tutore indivisi warandiam tamquam de vero allodio 

et obligationem deponere et promiserunt indivisi quod ipsi Mergardem 

filiam dicti venditoris adhuc impuberem quamcito ad annos pubertatis 

pervenerit ad opus dicti (dg: ven) emptoris faciet renunciare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021v 15 di 09-02-1367. 

Johannes Scijndelman van Scijndel ev Yda dvw Johannes van den Vloet 

verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jo Scijndelman de Scijndel maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde 

sue uxoris filie quondam Johannis van den Vloet prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 021v 16 di 09-02-1367. 

Johannes gnd Smale beloofde aan Willelmus zv Nicholaus van Enghelen 8 

mottoen met Pasen aanstaande (zo 18-04-1367) te betalen. 

 

Jo dictus Smale promisit super omnia Willelmo filio Nicholai de Enghelen 

octo mutones ad pasca proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1175 f. 023r. scan 1175_023-R. 

 Tercia post purificationis: dinsdag 09-02-1367. 

 In octava purificationis: dinsdag 09-02-1367. 

 Secunda post Valentini: maandag 15-02-1367. 

 

BP 1175 f 023r 01 ±di 09-02-1367. 

Zebertus gnd van den Zanden van Meghen verkocht aan Goeswinus zvw Johannes 

van den Steen en Johannes zv Johannes Baten zoen (1) 5½ morgen ....... in 

Berghem, ter plaatse gnd Megelde Winkel, tussen een waterlaat enerzijds en 

....... zv Jordanus anderzijds, (2) 7 hont land ter plaatse Onderstal, 

tussen Theodericus Koc enerzijds en Petrus gnd van den Berghel? anderzijds, 

(3) 2 morgen land gnd die Brakel, ter plaatse die Berense Winkel, tussen 

Johannes Bogaert enerzijds en Ghisbertus van Tula anderzijds. 

 

[Zebertus] dictus van den Zanden de Meghen quinque et dimidium iugera 

....... ....... ....... ....... ....... Berchen in loco dicto Meghelde 

Winkel inter (dg: aquam dictam Goe) aqueductum ibidem ex uno et inter 

....... ....... filii Jordani ex alio ut (dg: dicebat hereditarie 

vendidit Goessuino filio quondam Johanni de Lapide et Theoderico Johannis 

filio Johannis filii B[aten]) atque septem hont terre eiusdem Zeberti 

sita in loco dicto Onderstal inter hereditatem Theoderici Koc ex uno et 

inter hereditatem Petri dicti van den Berghel? ex alio atque duo iugera 

terre (dg: sita in loco de) dicta die Brakel sita in loco dicto die 

Bere[n]sche Winkel inter hereditatem Johannis Bogaert ex uno et 

hereditatem Ghisberti de Tula ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Goessuino filio quondam Johannis de Lapide et Johanni filio Johannis 

Baten zoen promittens warandiam questionem proximitatis et obligationem 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 023r 02 ±di 09-02-1367. 

Nicholaus Rover droeg over aan Johannes gnd Oer 40 roosken mottoen aan 

voornoemde Nicholaus beloofd door Hermannus van Eijndoven. 

 

Nicholaus Rover quadraginta roeskens mottoen promissos eidem Nicholao ab 

(dg: eode) Hermanno de Eijndoven ad certum terminum solucionis in littera 

scabinali comprehensum persolvendos legitime supportavit Jo dicto Oer 

simul cum dictis litteris et jure. Testes datum ut supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1367. 

 

19 

BP 1175 f 023r 03 ±di 09-02-1367. 

Johannes van Maren wonend op Sporkt beloofde aan Johannes Becker zv 

Johannes Heerde 12 pond, 1 mottoen voor 40 schelling 6 penning gerekend28, 

met Pasen aanstaande (zo 18-04-1367) te betalen. 

 

Jo de Maren commorans supra locum dictum Spoerct ut dicebat promisit 

super omnia Jo Becker filio Jo Heerde XII libras mutone pro XL solidis et 

VI denariis in hiis computato ad pasce proxime futurum persolvendas. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 023r 04 di 09-02-1367. 

Arnoldus zv Marcelius vleeshouwer beloofde aan Wautgherus zvw Johannes 

Pijnappel 20 pond minus 5 schelling geld, een helft te betalen met Pasen 

(zo 18-04-1367) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 06-06-

1367). 

 

Arnoldus filius Marcelii carnifex promisit super omnia (dg: p) Wautghero 

filio (dg: Petri) #Jo# quondam Pijnappel XX libras #V solidis minus# 

monete mediatim pasche et mediatim penthecostes proxime futurum 

persolvendas. Testes Gerardus Scilder et Bodo datum feria tercia post 

purificationis. 

 

BP 1175 f 023r 05 di 09-02-1367. 

Henricus Rike bakker beloofde aan Petrus Stempel 16 pond, 1 mottoen voor 28 

groot gerekend29, na maning te betalen. 

 

Henricus Rike pistor promisit super omnia Petro Stempel sedecim libras 

mutone pro XXVIII grossis computato ad monitionem persolvendas. Testes 

(dg: datum ut s) Scilder et Coptiten datum in octava purificationis. 

 

BP 1175 f 023r 06 di 09-02-1367. 

Yda wv mr Johannes Basijn machtigde haar schoonzoons Johannes gnd Vriese en 

Rodolphus Ems? bakker al haar cijnzen, pachten en tegoeden te manen en te 

beuren. 

 

Yda relicta quondam magistri Jo Basijn dedit et contulit Johanni dicto 

Vriese et Rodolpho Ems? pistori suis g[eneris] seu alteri eorum plenam 

potestatem monendi petendi recipiendi omnes et singulos suos census 

pacciones et credita quecumque que debentur sibi a quibuscumque personis 

ut dicebat et cum hiis etc presentibus non valituris post revocacionem 

ipsius. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 023r 07 di 09-02-1367. 

Henricus gnd Berchout verkocht aan Johannes gnd Rike zvw Johannes Rike een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, te betalen met Sint-Martinus, gaande uit 

1/3 deel van een kamp van 7 morgen 1 hont, gelegen bij de plaats gnd Voert, 

tussen Johannes Loze enerzijds en de plaats die Voert anderzijds. 

 

Henricus dictus Berchout hereditarie vendidit Jo dicto Rike filio quondam 

Johannis Rike hereditarium censum XL solidorum monete solvendum Martini 

hyemalis ex (dg: tercia) tercia parte unius campi septem iugera et unum 

                         
28 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042r scan 083, 1367, In primo de computatione que 
fuit facta in anno precedente per dominum Geraerdum Graet et Geraerdum Wisseler prepositos 

enen mottoen gherekent voer XL s. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-041v scan 082, 

1367, Ontfaen van dat vrouwe Aleijt van Zulikem der broederscap besette XLJ vlieghuten voer 

enen mottoen. 

29 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042v scan 084, 1367, Item ontfaen van der stat XVI 
lib enen mottoen voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-043r scan 085, 1367, 

Item gecocht tiegen Goedeken Posteels soen IIII lib siaers om LXII lib den mottoen gerekent 

voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-045r scan 089, 1367, Ghecoft bi 

Gerard Groij end Ant van Beke als proest onser Vrouwen IIII lib !tsairs teghen Jan Piken Heijn 

Becker soen lib om XVI lib den mottoen voer XXVI gr …. 
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hont terre continentis siti prope locum dictum Voer[t] inter hereditatem 

Johannis Loze ex uno et inter dictum locum die Voert ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem aliam deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 023r 08 di 09-02-1367. 

Johannes zv Katerina van Heze beloofde aan Wolterus gnd van der Sweenslaken 

zvw Wolterus van de Sweenslake 8 pond geld, met Sint-Martinus over 1 jaar 

te betalen (za 11-11-1368), en hetzelfde bedrag over 2, 3, 4 resp. 5 jaar. 

 

Jo filius Katerine de Heze promisit super omnia Woltero dicto van der 

Sweenslaken filio quondam Wolteri van de Sweenslake VIII libras monete a 

Martini hyemalis proxime futuro ultra annum tantum ultra duos tantum 

ultra 3 et tantum ultra quatuor et tantum ultra quinque annos 

persolvendas. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 023r 09 ma 15-02-1367. 

Henricus zvw Wellinus koster van Os verkocht aan Emondus zv Thomas Snijder 

van Zon (1) een stuk land van de gemeint van Oss, gelegen achter de plaats 

gnd in ....., tussen Johannes gnd Cleijnman enerzijds en Johannes Boegart 

anderzijds, (2) een b-erfcijns van 5 schelling geld die voornoemde Henricus 

beurt uit een huis en erf van Johannes gnd Papen zoen, in Oss, tussen 

voornoemde Johannes Cleijnman enerzijds en een gemene weg anderzijds. Het 

stuk land was belast met een b-erfcijns van 5 schelling gemeen paijment. 

 

Henricus filius quondam Wellini Custodis de Os peciam terre communitatis 

ville de Os (dg: sit r) ad se spectantem ut dicebat sitam retro locum 

dictum in ..... inter hereditatem Johannis (dg: Cleijman) dicti Cleijnman 

ex uno et inter hereditatem Johannis Boegart ex alio ut dicebat cum 

attinentiis dicte pecie ut (dg: asserebat hereditarie vendidit) annuumque 

et hereditarium censum quinque solidorum monete quem dictus (dg: Jo) 

Henricus se solvendum (dg: so) habere dicebat ex (dg: h) domo et area 

Johannis dicti Papen-(dg: s) zoen sita in (dg: Os) parochia de Os inter 

hereditatem Johannis Cleijnman predicti ex uno et inter communem plateam 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit (dg: domino Johanni de Buederic 

ad opus Johannis et Cristine pueris suis naturalibus ab eodem domino Jo 

et Elizabeth de Berchen #pariter# fil genitorum ab eisdem #eodem# puer) 

#Emondo filio Thome sartoris de Zon# hereditarie possidendos promittens 

warandiam et questionem proximitatis et obligationem deponere excepto 

hereditario censu quinque solidorum (dg: mone) communis pagamenti ex 

dicta pecia t[erre] annuatim solvendo. Testes Scilder et Theodericus 

datum secunda post Valentini. 

 

BP 1175 f 023r 10 ma 15-02-1367. 

Petrus van Goch vernaderde en droeg over aan hr Johannes van Buederic 

priester, tbv Johannes en Cristina, nkv voornoemde hr Johannes, verwekt bij 

Elizabeth van Berchen. 

 

Petrus Goch de prebuit (dg: re et) reportavit domino Johanni de Buederic 

presbitro ad opus Johannis et Cristine puerorum suorum naturalium ab 

eodem domino J[ohanne] et Elizabeth de Berchen pariter genitorum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 023r 11 ma 15-02-1367. 

Johannes gnd Coelbri van Vechel ev Elizabeth dvw Danijel van der Straten 

verkocht aan Willelmus zvw voornoemde Danijel het deel, dat aan hem en zijn 

vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde Danijel en diens vrouw 

Elizabeth gnd Bigghens, in al hun goederen gelegen in Veghel. 

 

(dg: Jo) Johannes dictus Coelbri de Vechel #maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Danijelis van der Straten# omnem 
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partem et totum ius sibi #seu Elizabeth sue uxori# de morte quondam 

#dicti Danijelis et# Elizabeth dicte Bigghens (dg: su f) uxoris quondam 

dicti D[anijelis] iure successionis advolutas in omnibus et singulis 

bonis que fuerant dictorum quondam Danijelis et Elizabeth coniugum 

ubicumque in parochia de Ve[chel] consistentibus sive sitis ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo (dg: quondam) filio quondam Danijelis 

predicti ab eodem supportavit promittens warandiam et obligationem ex 

parte s[ui de]ponere. Testes Scilder et Jacobus datum secunda post 

Valentini. 

 

BP 1175 f 023r 12 ma 15-02-1367. 

Henricus gnd Raet, zv Gerardus Raet, ev Bela dvw Henricus gnd van den Laer 

gaf uit aan Willelmus gnd Hels zvw Metten gnd Ghenen (1) erfgoederen met 

gebouwen, in Rosmalen, naast de plaats Huisberg, tussen Everardus zvw 

Nijcholaus enerzijds en een gemene steeg naar de heide anderzijds, aan 

voornoemde Henricus van Laer verkocht door Johannes gnd van Ghempe ev Hilla 

dvw Henricus gnd Bever, welke erfgoederen aan eerstgenoemde Henricus en 

zijn vrouw Bela gekomen waren na overlijden van voornoemde Henricus van 

Laer. De uitgifte geschiedde voor (1a) een n-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, (1b) de hertogencijns, 

(1c) een b-erfcijns van 50 schelling gemeen paijment. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Willelmus tot onderpand (2) 3 morgen land in 

Rosmalen ter plaatse Vliedert, tussen wijlen Mijchael gnd van der Vliedert 

enerzijds en kvw Johannes van Watermael anderzijds. 

 

Henricus dictus Raet filius (dg: quondam) Gerardi Raet maritus et tutor 

legitimus #ut dicebat# Bele sue uxoris filie quondam Henrici dicti van 

den Laer quasd[am] hereditates cum edificiis omnibus et singulis in 

dictis hereditatibus consistentibus (dg: sit) sive stantibus sitas in 

parochia de Roesmalen iuxta locum dictum Huijsbergh inter hereditatem 

Everardi filii quondam Nijcholai ex uno et inter quandam communem stegham 

tendentem ibidem versus mericam ex alio venditas dicto (dg: quondam) 

Henrico de Laer a Johanne dicto de Ghempe marito et tutore legitimo Hille 

sue uxoris filie quondam Henrici dicti Bever (dg: prout in l[itteris]) et 

quas hereditates cum suis edificiis predictis primodictus Henricus sibi 

et Bele sue uxori (dg: iure succ) de morte dicti quondam Henrici de Laer 

su[ccessione] advolutas esse dicebat dedit ad hereditarium censum 

Willelmo dicto Hels filio quondam Metten dicte Ghenen ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione t[rium] modiorum 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie purificatione #dicto 

Henrico a dicto Willelmo# et ad Buscumducis tradenda (dg: ex 

hereditatibus predictis ad) ex hereditatibus et edificiis predictis p.... 

atque pro censu domini ducis ipsi domino et hereditario censu 

quinquaginta solidorum communis pagamenti annuatim exinde dandis etc 

promittens pro premissis warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem solucionis dicte paccionis 

trium modiorum dicte mensure dicto Henrico annuatim ut dictum est 

solvende dictus Willelmus tria (dg: jui) jugera terre ad se spectantia ut 

dicebat sita in dicta parochia in (dg: .) loco Vliedert inter hereditatem 

#quondam# Mijchaelis dicti van der Vliedert ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Jo de Watermael ex alio ut dicebat [predicto] Henrico 

simul cum premissis ad pignus imposuit et obligavit. Testes Scilder et 

Theodericus datum secunda post Valentini. 

 

BP 1175 f 023r 13 ma 15-02-1367. 
{SAsH Geefhuis regest 600, charter, 15-02-1367}. 

Egidius gnd Doncker van Vechel dekker vernaderde een b-erfcijns30 van 25 

schelling gaande uit ¼ deel van een huis en erf in Den Bosch, over de brug 

van Gerardus gnd metten Koijen, tussen erfgoed van wijlen Petrus gnd 

Cleijskens enerzijds en erfgoed van Adam gnd van Mierde anderzijds, aan 

                         
30 Zie → BP 1176 f 128r 13 do 17-05-1380, verkoop van de cijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1367. 

 

22 

Elizabeth wv Egidius Heeskens verkocht door Maria dvw Franco gnd den 

Sweerde. 

 

Egidius dictus Doncker de Vechel tector prebuit et exhibuit patentes 

denarios quos suos etc ad redimendum hereditarium censum viginti quinque 

solidorum solvendum hereditarie ex quarta parte domus et aree site in 

Buscoducis ultra pontem Gerardi dicti metten Koijen inter hereditatem 

quondam Petri dicti Cleijskens ex uno et inter hereditatem Ade dicti de 

Mierde ex alio venditum Elizabeth relicte quondam Egidii Heeskens a Maria 

filia quondam Franconis dicti den Sweerde #cum suo tutore# (dg: prout) ut 

dicebat (dg: dictus) dicta vero Elizabeth cum suo tutore ad hoc ab ea 

electo etc in hoc cedens etc. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 023r 14 ma 15-02-1367. 

Theodericus zvw Johannes gnd Lisen zoen van Crumvoirt verkocht aan zijn oom 

Ghiselbertus Lizen zoen van Crumvoirt zijn deel in een hoeve gnd Melijs? 

Dircs Hoveken, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen 

Nesa van Crumvoirt enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Lisen zoen de Crumvoirt omnem 

partem et totum jus sibi competens in (dg: quod mans) quodam manso dicto 

[Me?]lijs Dircs Hoveken sito in parochia sancti Lamberti de Vucht ad 

locum dictum Crumvoirt inter (dg: communes plate) hereditatem Nese de 

(dg: Cu) Crumvo[irt] ex uno et communem plateam ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Ghiselberto Lizen zoen de Crumvoirt (dg: de ..) #suo 

avunculo# ab eodem supportavit promittens ....... et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1175 f. 023v. scan 1175_023-V. 

 Sexta post Agathe: vrijdag 12-02-1367. 

 Secunda post Valentini: maandag 15-02-1367. 

 Quinta post Valentini: donderdag 18-02-1367. 

 

BP 1175 f 023v 01 vr 12-02-1367. 

Voor schepenen van Den Bosch getuigden Lambertus gnd Baten zoen ....... 

....... broer en Rutgherus gnd van Hardeweijde dat zij erbij aanwezig waren 

geweest, toen het huwelijk voltrokken werd tussen wijlen Johannes gnd 

Cleric van Bueselinghen en Bata dvw Johannes gnd Cuper. Voornoemde Johannes 

had toen al zijn goederen in de heerlijkheid van Herpen en daarbuiten aan 

voornoemde Bata gegeven. 

 

[Nos Gerardus] Scilder et Theodericus filius Ywani scabini in Buschoducis 

notum facimus universis presentia visuris quod constituti coram (dg: 

scabi) nobis Lambertus dictus Baten zoen ....... ....... eius frater et 

Rutgherus dictus de Hardeweijde qui deposuerunt sub eorum iuramentis ab 

ipsis prestitis ad requisitionis judicis quod ipsi (dg: -s) quodam 

tempore evoluto interfuerunt videlicet tempore contractus matrimonii 

contracti inter Johannem #quondam# dictum Cleric de Bueselinghen et Batam 

filiam quondam Johannis dicti Cuper eiusdem quondam [J]o uxorem quando 

dictus Jo omnia et singula bona #in dominio de Herpen et# ubicumque 

locorum consistentia #sive sita ut dicebat# nomine dotis dicte Bate 

donavit quod exponetur maken. Datum sexta post Aghate. 

 

BP 1175 f 023v 02 vr 12-02-1367. 

(dg: Theodericus van) 

 

(dg: Theodericus de) 

 

BP 1175 f 023v 03 ma 15-02-1367. 

Johannes van Ghestel beloofde aan Theodericus van Alphen wollenklerenwever 

(dg: 45 schilden, 24 groot voor een schild gerekend) 4½ pond, 1 mottoen 
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voor 28 groot gerekend31, met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1367) te 

betalen. 

 

Johannes de Ghestel promisit super omnia Theoderico de Alphen textori 

laneorum (dg: quadraginta quatuor #quinque# scuta XXIIII grossis pro 

quolibet scuto computato) quatuor et dimidiam libras grossorum mutone pro 

XXVIII grossis in hiis computato ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendas. Testes Scilder et Elkini datum secunda post Valentini. 

 

BP 1175 f 023v 04 ma 15-02-1367. 

Johannes van Ghestel gaf uit aan Johannes zvw Johannes gnd Ghevarts 

vleeshouwer (1) een kamer met ondergrond in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Loefsbrug tot aan de Koningsbrug, tussen een kamer van 

Johannes gnd Henssen zoen enerzijds en erfgoed van Albertus gnd Moerken zvw 

Petrus gnd Coenen zoen van Buxcstel anderzijds, (2) ¼ deel van een tuin 

achter voornoemde kamer en andere kamers aldaar, tussen een stal van 

voornoemde Johannes enerzijds en erfgoed van wijlen de vrouwe van Lake 

anderzijds, te weten het ¼ deel dat achter voornoemde kamer ligt, welke 

kamer met ondergrond en ¼ deel van de tuin 58 voet 1 duim lang is, met (3) 

een stuk van 3 bij 3 voet achter voornoemde kamer voor haar deur, welke 3 

voet voornoemde Johannes voor zich behield van het erfgoed dat hij in cijns 

uitgegeven had aan voornoemde Albertus; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 6 pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan. 

 

Johannes de Ghestel quandam cameram cum eius fundo ad se spectantem sitam 

in Buscoducis in vico tendente a ponte dicto Loefsbrugghe ad pontem 

dictum des Conincs Brugghe inter cameram Johannis dicti Henssen zoen ex 

uno et inter hereditatem Alberti dicti Moerken filio quondam Petri dicti 

Coenen zoen de Buxcstel (dg: ex uno ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Johanni filio quondam) atque quartam partem (dg: orti) cuiusdam 

orti siti retro dictam cameram et alias cameras ibidem (dg: ex) inter 

hereditatem stabuli dicti Johannis ex uno et inter hereditatem quondam 

domine de Lake ex alio videlicet illam quartam partem dicti orti que sita 

est retro dictam (dg: d) cameram (dg: ut dicebat) et que camera cum eius 

fundo atque dicta quarta pars #orti# (dg: .) quinquaginta octo pedatas et 

unum pollicem in longitudine capiens (dg: salvo dicto) cum tribus pedatis 

terre #tam in longitudine quam in latitudine# sitis retro dictam cameram 

ante januam eiusdem camere quas tres pedatas terre dictus Johannes 

retinuit sibi de hereditate quas dederat #ad censum# dicto Alberto ad 

censum ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni filio quondam 

Johannis dicti Ghevarts carnificis ab eodem possidendas pro hereditario 

censu sex librarum et decem solidorum monete dando predicto Jo ab (dg: 

primo) ultimo dicto Jo mediatim Domini et mediatim (dg: Domini) #Jo# ex 

dicta camera promittens pro premissis warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit (dg: secundum condiciones superius ?positas) 

et promisit sufficientem facere ?secundum condiciones superius positas. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 023v 05 ma 15-02-1367. 

Willelmus gnd van der Haseldonc verkocht aan Johannes gnd Louwer van Uden 

(1) de helft van een huis en erf in Den Bosch, tegenover het huis van 

Henricus gnd Cort, naast de stadsmuur van Den Bosch, tussen erfgoed van 

wijlen Johannes gnd Leijdecker enerzijds en erfgoed van Heijlwigis wv 

Johannes gnd van Breda anderzijds, welke helft aan voornoemde Willelmus in 

                         
31 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042v scan 084, 1367, Item ontfaen van der stat XVI 
lib enen mottoen voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-043r scan 085, 1367, 

Item gecocht tiegen Goedeken Posteels soen IIII lib siaers om LXII lib den mottoen gerekent 

voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-045r scan 089, 1367, Ghecoft bi 

Gerard Groij end Ant van Beke als proest onser Vrouwen IIII lib !tsairs teghen Jan Piken Heijn 

Becker soen lib om XVI lib den mottoen voer XXVI gr …. 
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cijns gegeven was door voornoemde Heijlwigis, te weten voor (1a) 1 oude 

groot aan de hertog, (1b) een b-erfcijns van 35 schelling gemeen geld, (2) 

van de andere helft uitsluitend het vruchtgebruik dat voornoemde Heijlwigis 

daarin heeft, welk vruchtgebruik voornoemde Willelmus van haar verkregen 

had voor (2a) 1 oude groot aan de hertog, (2b) 35 schelling gangbaar geld 

aan voornoemde Heijlwigis, haar leven lang. 

 

Willelmus dictus van der Haseldonc medietatem domus et aree site in Busco 

(dg: int) in opposito domus Henrici dicti Cort iuxta murum opidi de Busco 

inter hereditatem quondam Johannis dicti Leijdecker ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis relicte quondam Johannis dicti de Breda ex alio 

quam medietatem dicte domus et aree prefatus Willelmus erga dictam 

Heijlwigem pro uno antiquo grosso domino nostro duci exinde solvendo 

atque pro hereditario censu triginta quinta! solidorum communis monete ad 

censum acquisiverat prout in litteris atque alteram medietatem eiusdem 

domus et aree #de# qua idem Willelmus usufructum quem habuit dicta 

Heijlwigis in eadem erga dictam Heijlwigem pro uno antiquo grosso domino 

nostro duci exinde solvendo atque pro XXXV solidis (dg: monete) monete 

currentis ipsi Heijlwigi annuatim ad suam vitam et non ultra solvendo ad 

annuum censum acquisiverat prout in aliis litteris hereditarie vendidit 

Johanni dicto Louwer de Uden ab eodem pro una medietate hereditarie et 

pro altera medietate quoad vitam dicte Heijlwigis et non ultra 

possidendas supportavit cum litteris et iure promittens (dg: waran) ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu predicto. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 023v 06 do 18-02-1367. 

Arnoldus gnd van den Loe, Johannes Rover van Vlederacke en Ghiselbertus gnd 

Penninc beloofden aan Jordanus zvw Tielkinus 44 roosken mottoen met 

Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1367) te betalen. 

 

Arnoldus dictus van den Loe (dg: Everardus dictus de Onstade) #Johannes 

Rover de Vlederacke# Ghiselbertus dictus Penninc promiserunt indivisi 

super omnia Jordano filio quondam (dg: Arnoldi) Tielkini XLIIII roeskens 

mottoen ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et 

Eelken datum quinta post Valentini. 

 

BP 1175 f 023v 07 do 18-02-1367. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 023v 08 do 18-02-1367. 

Ghibo zv Ghibo Pels van Gheffen verkocht aan zijn broer Johannes (1) 4 hont 

land in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen Willelmus van den Perre 

enerzijds en Lana gnd van den Berghe anderzijds, (2) 4 hont land van 

eerstgenoemde Ghibo in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen Arnoldus 

Stamelaert van den Kelder enerzijds en voornoemde Johannes bv eerstgenoemde 

Ghibo anderzijds, welke 8 hont voornoemde Ghibo Pelser als 

huwelijksgeschenk gegeven had aan eerstgenoemde Ghibo. 

 

Ghibo filius Ghibonis Pels de Gheffen quatuor hont terre sita in parochia 

de Gheffen in loco dicto die Vrede inter hereditatem Willelmi van den 

Perre ex uno et inter hereditatem Lane dicte van den Perre #Berghe# ex 

alio atque quatuor hont terre primodicti Ghibonis sita in parochia et 

loco predictis inter hereditatem Arnoldi Stamelaert de Penu ex uno et 

inter hereditatem Johannis fratris primodicti Ghibonis ex alio ut dicebat 

et que octo hont terre predicta (dg: dictus Ghibo primodictus) dictus 

Ghibo Pelser primodicto Ghiboni in donationem propter numptias !in 

donationem propter numptias donaverat ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Johanni suo fratri pro uno allodio promittens warandiam et 
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obligationem aliam deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 023v 09 do 18-02-1367. 

Gherardus zvw Gherardus gnd Heijlen zoen verkocht aan zijn zwager Johannes 

zv Ghibo Pelser van Gheffen alle goederen die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn voornoemde vader Gerardus resp. die aan hem zullen 

komen na overlijden van zijn moeder Eefsa gnd Ghenen, zowel onder Geffen 

gelegen als daarbuiten. 

 

Gherardus filius quondam Gherardi dicti Heijlen zoen (dg: omnes et) omnia 

et singula bona hereditaria atque parata sibi de morte dicti quondam 

Gerardi sui patris successione advoluta (dg: seu) atque post mortem Eefse 

dicte Ghenen sue matris successione advolvenda ubicumque locorum tam 

infra parochiam de Gheffen quam extra eandem situata ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni filio Ghibonis Pelser de (dg: Dijnth) 

#Gheffen suo sororio# promittens warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 023v 10 do 18-02-1367. 

Arnoldus gnd Moddaert ev Katerina dvw Johannes Veerdonc de oudere en 

Johannes Veerdonc zvw Johannes Veerdonc de jongere verkochten aan Ancelmus 

zvw Henricus van den Wiel een b-erfcijns van 3 pond, geld waarmee in Den 

Bosch erfcijnzen worden betaald, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) 1½ bunder land, huis en hofstad 

van Everelinus van Middelrode, in Middelrode, over het water, (2) 2 stukken 

land, (2a) naast het huis van een zekere Otto, (2b) daar tegenover, welke 

cijns Johannes zv Michael gnd van der Verdonc verworven had van voornoemde 

Everelinus, en welke cijns aan voornoemde Arnoldus en Johannes gekomen was 

na overlijden van voornoemde Johannes Verdonc de oude. 

 

Arnoldus dictus Moddaert maritus et tutor legitimus ut asserebat Katerine 

sue uxoris filie quondam Johannis Veerdonc senioris et Johannes Veerdonc 

filius quondam Jo Veerdonc junioris hereditarium censum trium librarum 

talis monete quali burgenses in Buscoducis aliis eorum comburgensibus 

annuos et hereditarios census suos solvent solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini et ?in Buscoducis tradendum de uno bonario et 

dimidio bonario terre de domoque et domistadio Everelini de Middelrode 

sitis in Middelrode ultra aquam atque ex duabus terre quarum una (dg: in 

loco dicto #de# Middelrode sita) iuxta domum cuiusdam Ottonis reliqua 

vero ab opposita site sunt quem censum trium librarum Johannes filius 

Michaelis dicti van der !Verdonc erga dictum Everelinum acquisiverat (dg: 

ut dicebat) prout in litteris scabinorum et quem censum dicti Arnoldus et 

Johannes ad se de morte dicti quondam Johannis Verdonc senioris 

successione advolutum esse dicebant hereditarie vendiderunt Ancelmo filio 

quondam Henrici van den Wiel supportaverunt simul cum dictis litteris et 

aliis litteris et iure promittentes ratam servare obligationem in dicto 

censu deponere. Testes Neijsel et Sceijvel datum ut supra. 

 

BP 1175 f 023v 11 do 18-02-1367. 

Ghevardus van Eijndoven beloofde aan Johannes Uleman de oudere 72 mottoen 

met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1367) te betalen. 

 

Ghevardus de Eijndoven promisit super omnia Johanni Uleman (dg: iuniori) 

seniori LXXII mottoen boni etc ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes Sceijvel et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1175 f 023v 12 do 18-02-1367. 

Rodolphus van Haren beloofde aan Johannes van den Dijk 21 mottoen met Pasen 

aanstaande (zo 18-04-1367) te betalen. 
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Rodolphus de Haren promisit super omnia Johanni de Aggere viginti unum 

mutones ad pasce proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 023v 13 do 18-02-1367. 
NN. 

1. Ghiselbertus. 

2. Willelmus gnd van Pettelaer. 

3. Petrus† van Pettelaer (*) Hilla. 

a.  Jutta gnd van der Sporct dvw Petrus gnd van den Pettelaer. 
(BP 1175 f 036v 07 do 04-03-1367). 

b.  Everardus van Pettelaer. 
(BP 1175 f 057r 09 vr 29-10-1367). 

i. ?Petrus (BP 1177 f 165r 04 do 10-11-1384; 

BP 1177 f 271r 09 ±vr 26-01-1386; 

BP 1178 f 300r 01 do 22-09-1390 

BP 1179 p 275r 07 do 20-07-1391; 

BP 1175 f 091v 01 ±ma 13-05-1392). 

szv Elisabeth Zeghelers (BP 1178 f 150v 07 di 26-04-1390). 

(*) Jutta (BP 1178 f 379v 05 do 05-05-1390). 

c.  ?Petrus zv Petrus vd Pettelaer 
(BP 1178 f 092r 02 do 04-03-1389). 

De broers Ghiselbertus en Willelmus gnd van Pettelaer verkochten aan 

Johannes Priker het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van hun 

broer Petrus van Pettelaer, resp. aan hen zal komen na overlijden van Hilla 

wv voornoemde Petrus, in een huis32,33,34 en erf dat was van voornoemde wijlen 

Petrus, in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, tussen erfgoed van 

voornoemde Johannes Priker enerzijds en erfgoed van Johannes Baten zoen 

anderzijds. 

 

Ghiselbertus et Willelmus dicti de Pettelaer fratres totam partem et omne 

ius ipsis de morte quondam Petri de Pettelaer eorum fratris successione 

advolutas #atque post mortem Hille uxoris dicti quondam Petri successione 

advolvendas# in domo et area que fuerat eiusdem quondam Petri sitis in 

Busco ad vicum dictum Buerde inter hereditatem Johannis Priker ex uno et 

hereditatem Johannis Baten zoen ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Johanni Priker promittentes indivisi ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Scilder et Theodericus datum 

ut supra. 

 

BP 1175 f 023v 14 do 18-02-1367. 

Arnoldus Heijme verklaarde dat Reijmboldus zvw Johannes zv Reijmboldus van 

Gheffen hem betaald heeft 18 pond 4 schelling, die hij hem beloofd had in 

een schepenbrief. 

 

Arnoldus Heijme palam recognovit sibi Reijmboldum filium quondam Johannis 

filii Reijmboldi de Gheffen plen[a]rie persolvisse decem et octo libras 

et quatuor solidos quos sibi promiserat in littera scabinali de Busco ut 

dicebat clamans inde quitum. Testes Neijsel et Theodericus datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 023v 15 do 18-02-1367. 

Walterus gnd die Grove voller verkocht aan Willelmus gnd Andries een 

b-erfcijns van 24 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere met Kerstmis, gaande uit (1) een huis en tuin in Oirschot, ter 

plaatse gnd Notelen, tussen Petrus gnd van den Venne enerzijds en 

voornoemde Willelmus gnd Andries anderzijds, (2) 3 lopen land naast 

voornoemd huis en tuin, welke cijns aan voornoemde Walterus was verkocht 

door Johannes gnd van den Venne van Oerscot voller {onvolledig contract}. 

 

Walterus dictus die Grove fullo hereditarium censum XXIIIIor solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

                         
32 Zie → BP 1175 f 036v 07 do 04-03-1367, verkoop van een deel in dit huis. 
33 Zie → BP 1175 f 057r 09 vr 29-10-1367, overdracht van een deel van het huis. 
34 Zie → BP 1177 f 315r 04 za 28-07-1386, schenking van dit huis. 
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et orto sitis in parochia de Oerscot ad locum dictum Notelen !Petri dicti 

van den Venne ex uno et hereditatem Willelmi dicti Andries ex alio atque 

ex tribus lopinatis terre sitis ibidem iuxta domum et ortum predictos 

venditum eidem Waltero a Johanne dicto van den Venne de Oerscot fullone 

prout in littera scabinali de Busco etc hereditarie vendidit dicto 

Willelmo 

 

1175 f. 036r. scan 1175_036-R. 

 Quarta ante Petri ad cathedram: woensdag 17-02-1367. 

 Sabbato post Mathie: zaterdag 27-02-1367. 

 

BP 1175 f 036r 01 ±wo 17-02-1367. 

Laatste deel van een contract van een overdracht. De naam “Andries” is 

herkenbaar 

 

Andries supportavit simul cum predictis litteris et iure promittens ratam 

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

 

BP 1175 f 036r 02 ±wo 17-02-1367. 

Daniel zvw Ambrosius van Nuwelant verkocht aan Petrus zvw Emondus van 

Nuwelant (1) zijn deel in een huis, tuin, schuur, ondergrond en aangelag, 

in Nuland, tussen een gemene steeg enerzijds en Johannes Busscher 

anderzijds, (2) ½ hont land, in Nuland, ter plaatse gnd die Bosse, (3) ¼ 

deel van 1 morgen land en 1/8 deel van 1 morgen land, in Geffen, ter 

plaatse gnd die Vrede, welke goederen aan verkoper gekomen waren na 

overlijden van zijn zuster Aleidis Barniers. 

 

Daniel filius quondam Ambrosii de Nuwelant (dg: quasdam hereditates 

infrascriptas ad se spectantes sitas infra parochiam de Nuwelant et de 

Gheffen ut dicebat scilicet) totam partem et omne ius sibi de morte 

quondam Aleidis Barniers #sue sororis# successione advolutas in domo orto 

horreo et eius fundo et pecia terre ipsis adiacente sitis in parochia de 

Nuwelant contigue (dg: iuxta) #inter# communem stegham #ex uno et# inter 

hereditatem Jo Busscher ex uno atque dimidium hont terre ipsi de morte 

eiusdem quondam Aleidis successione advolutum situm in dicta parochia ad 

locum dictum die Bossche ut atque quartam partem unius iugeri terre et 

octavam partem unius iugeri terre ipsi eciam advolutam de morte dicte 

quondam Aleidis sitorum in parochia de Gheffen in loco dicto die Vrede ut 

dicebat hereditarie vendidit Petro filio quondam Emondi de Nuwelant 

promittens ratam servare obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1175 f 036r 03 ±wo 17-02-1367. 

Johannes gnd van Goederheil had destijds alle goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn zuster Claremia, overgedragen aan zijn zoon 

Gerardus. Voornoemde Gerardus droeg voornoemde goederen nu over aan 

Henricus van Esche wollenklerenwever, uitgezonderd het recht dat hij heeft 

in een erfgoed van Egidius Leijdecker, in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Beurde. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Jo dictus de Goederheil 

omnia et singula bona hereditaria atque parata mobilia et immobilia sibi 

de morte quondam Claremie eius sororis successione advoluta quocumque 

locorum tam in humido etc Gerardo suo filio supportasset prout in 

litteris scabinorum etc constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

dictus Gerardus prescripta bona omnia et singula hereditarie supportavit 

Henrico de Esche textori laneorum simul cum dictis litteris et jure 

promittens ratam servare obligationem ex parte sui deponere salvo tamen 

(dg: dicto e Gerardo de) dicto Gerardo (dg: sua parte) #suo iure# 

quovismodo competente in hereditate Egidii Leijdecker sita in Busco ad 
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locum dictum Buerde. 

 

BP 1175 f 036r 04 ±wo 17-02-1367. 

Voornoemde Gerardus zv Johannes gnd van Goederheil en zijn broer 

Theodericus verkochten aan voornoemde Henricus van Esche alle goederen die 

aan wijlen hun oom Arnoldus gnd Nol van Zelant gekomen waren na overlijden 

van zijn zuster Claremia. 

 

Dictus Gerardus et Theodericus eius frater omnia et singula bona tam 

mobilia quam immobilia hereditaria atque parata Arnoldo dicto quondam 

Nolle de Zelant eorum avunculo (dg: successione adv) de morte quondam 

(dg: Claer) Claremie eius sororis successione advoluta ubicumque locorum 

situata et que bona prescripta ipsi! ad se iure hereditario pertinere 

dicebant hereditarie (dg: sup) vendiderunt dicto H[enrico] de Esche 

promittentes warandiam indivisi et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 036r 05 ±wo 17-02-1367. 

Theodericus van den Veest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus van den Veest prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 036r 06 ±wo 17-02-1367. 

Daniel zvw Ambrosius van Nuwelant beloofde aan Theodericus zvw Ywanus van 

Grevia 100 oude schild na maning te betalen. De brief afgeven aan Cristina 

ev voornoemde Daniel. 

 

Daniel filius quondam Ambrosii de Nuwelant promisit super omnia habita et 

acquirenda Theoderico filio quondam Ywani de Grevia centum aude scilde ad 

monitionem persolvendos. Testes Neijsel et Sceijvel datum ut supra. Detur 

Cristine uxori dicti (dg: Den) Danieli!. 

 

BP 1175 f 036r 07 wo 17-02-1367. 

De rechter verdeelde huizen en erven van wijlen Nicholaus zv mr Gerardus, 

gelegen in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Matheus 

Gheghel enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus Ysebout anderzijds. 

Nicholaus zvw voornoemde Nicholaus kreeg ¼ deel van het voorhuis35 en erf en 

¼ deel van het achterhuis en erf, gelegen direct naast een weg aldaar, 

naast een erfgoed van voornoemde wijlen Matheus en ¼ deel van een tuin 

gelegen tussen voornoemd voorhuis en achterhuis, direct voor een bouwwerk 

gnd ulaat36 dat tegen voornoemd achterhuis staat (met een weg ertussen, 4 

voet breed). De weg tussen een erfgoed van voornoemde wijlen Nicholaus 

enerzijds en voornoemde wijlen Matheus Gheghel anderzijds, die loopt van de 

Orthenstraat tot aan voornoemd achterhuis en een weg die achter voornoemd 

voorhuis ligt, 4 voet breed, die leidt van erfgoed van voornoemde wijlen 

Arnoldus Ysebout tot aan voornoemde weg en een weg, 4 voet breed, voor 

voornoemde ulaat, die leidt van de weg naar het achterhuis tot aan erfgoed 

van voornoemde wijlen Arnoldus Ysebout zullen van alle erfg vw voornoemde 

Nicholaus zijn. 

 

Nos Gerardus Scilder Bodo de Tiela et Jacobus Coptiten scabini in Busco 

notum facimus universis quod judex dicti oppidi ex parte domini ducis ?et 

(dg: hereditatem) domos et areas quondam Nicholai filii magistri Gerardi 

sitas in Buscoducis in vico Orthensi inter hereditatem quondam Mathei 

Gheghel ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi Ysebout ex alio 

mediante qua divisione quarta pars anteriorum domus et aree atque quarta 

pars posteriorum domus et aree que site sunt contigue iuxta quandam viam 

sitam ibidem iuxta hereditatem eiusdem quondam Mathei atque quarta pars 

                         
35 Zie → BP 1175 f 244v 11 wo 13-11-1370, uitgifte van de helft in dit voorhuis en achterhuis 
aan Gerardus zvw Nijcholaus. 

36 Ulaet, of utelaet, is een bijgebouw, schuurtje of stal. 
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cuiusdam orti siti in! dictas domum anteriorem et domum posteriorem 

scilicet illa quarta pars dicti orti que sita ?est contigue ante 

edificium dictum ulaet appendens dicte posteriori domo quadam via 

interiacente qua#tuor#-(dg: ata) pedatas continente in latitudine 

#scilicet dividendo dictum ortum ex transverso# Nicholao filio dicti 

quondam Nicholai cessit in partem additis hiis condicionibus quod via 

existens inter hereditatem eiusdem quondam Nicholai ex uno et inter 

hereditatem dicti quondam Mathei Gheghel ex alio #tendens a dicto vico ad 

dictam domum posteriorem# et via quadam sita retro dictam anteriorem 

domum (dg: tende) quatuor pedatas in latitudine continens tendens ab 

he[reditate] eiusdem quondam Arnoldi Ysebout usque ad predictam viam 

atque via quadam quatuor pedatas in latitudine continens s[ita] ibidem 

ante dictum edificium ulaet nuncupatum tendens a dicta via que tendit ad 

dictam domum posteriorem ad he[reditatem] eiusdem quondam Arnoldi Ysebout 

heredibus dicti quondam Nicholai erunt communes scilicet eundo et 

redeundo per easdem. Datum quarta ante Petri ad cathedram. 

 

BP 1175 f 036r 08 za 27-02-1367. 

Heilwigis ndvw Goeswinus van Avenoen gaf uit aan Johannes zv Luta van Eirde 

de helft in 3 stukken land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eerde, (1) 

tussen Willelmus Wambuijs enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) tussen 

Johannes zv Wendelmodis enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) tussen 

voornoemde Johannes Wendelmodis enerzijds en Ancelmus Lanen zoen 

anderzijds, zoals wijlen haar moeder Hilla gnd van Eerde haar die gegeven 

had. De uitgifte geschiedde voor een cijns (niet nader omschreven) en thans 

voor een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, in Den Bosch met Lichtmis 

te leveren. 

 

Solverunt ambo. 

Heilwigis filia #naturalis# quondam Goeswini de Avenoen cum tutore 

medietatem ad se spectantem in tribus particulis terre sitis in parochia 

de Rode sancte Ode ad locum dictum Eirde quarum una inter hereditatem 

Willelmi Wambuijs ex uno et inter communitatem ex alio altera inter 

hereditatem Johannis filii Wendelmodis ex uno et inter communitatem ex 

alio et tercia inter hereditatem dicti Johannis Wendelmodis ex uno et 

inter Ancelmi Lanen zoen ex alio situate sunt ut dicebat in ea quantitate 

qua ibidem sunt (dg: et dicte Heilwigi-s de morte quondam) et Hilla dicta 

#quondam# de Eerde sue matris (dg: successione advolutas esse) #?prius 

donaverat ut# dicebat h dedit ad hereditarium censum #pactum# Johanni 

filio Lute de Eirde ab eodem hereditarie possidendas pro ce[nsu] exinde 

de iure solvendo dando illi etc atque pro hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis mensure de Busco (dg: solvenda) danda hereditarie 

purificatione et ad Buscum [tradenda] ex premissis promittens cum tutore 

pro premissis warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Scilder et Coptiten datum sabbato post Ma[thie]. 

 

BP 1175 f 036r 09 za 27-02-1367. 

Johannes Luten zoen van Eirde verkocht aan Theodericus zv Willelmus Wlner 

van Rode een erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, met 

Lichtmis in Sint-Oedenrode te leveren, gaande uit 3 opgehoogde lopen en 1 

niet opgehoogde lopen37 roggeland, gelegen in Eerde in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse Nieuweland, tussen Jutta van Eirde enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. 
 

Johannes Luten zoen de Eirde hereditarie vendidit Theoderico filio 

Willelmi !Wlner de Rode hereditariam paccionem octo lopinorum siliginis 

mensure de Rode s[olvendam] hereditarie purificatione et in parochia de 

Rode tradendam ex (dg: quatuor) tribus lopinatis cumulatis et una 

                         
37 Er is blijkbaar een verschil tussen een “opgehoogde” en een “niet opgehoogde” lopen. 
Mogelijk wordt één en dezelfde roggemaat bedoeld, in het eerste geval helemaal vol een 

“bergje” erop en in het laatste geval met gladgestreken oppervlak. 
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lopinata (dg: terre) non cumulata terre silig[inee] dicti venditoris 

sitis in Eirde in dicta parochia de Rode in loco dicto Nuwelant inter 

hereditatem Jutte de Eirde ex uno et inter co[mmunem] plateam ex alio ut 

dicebat promittens warandiam questionem proximitatis et obligationem 

aliam deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 036r 10 za 27-02-1367. 

Amelius apotheker verkocht aan Gerardus Hacke de helft van een stenen muur 

van een stenen huis, eertijds van wijlen Johannes Goerpe, in Den Bosch, aan 

de Markt, naast erfgoed dat eertijds was van wijlen Henricus van den Dijk 

en nu is van voornoemde Gerardus Hacke, welke muur reikt van de Markt tot 

aan een stenen bouwwerk gnd gevel van heer Arnoldus Rover, te weten de 

buitenste helft van voornoemde muur, gelegen naast erfgoed van voornoemde 

Gerardus. Gerardus zal de helft van voornoemde helft erfelijk bezitten en 

de andere helft van voornoemde helft zolang Margareta Gorps ev Amelius 

leeft. Gerardus zal in voornoemde helft zijn balken bouwen en hout 

bevestigen, zoals hij wil. Gerardus zal niet verder bouwen dan voornoemd 

stenen huis. Gerardus zal tussen voornoemd stenen huis en het gebouw38 dat 

hij gaat bouwen, op voornoemde muur een stenen osendrup laten plaatsen 

zonder kosten voor Amelius; ook het onderhoud daarvan is voor rekening van 

Gerardus. Gerardus moet het gebouw dat hij gaat bouwen van een harde 

dakbedekking voorzien; verder mag aan de voorzijde, aan de kant van de 

markt, niet een bouwwerk gnd zalie39 worden gebouwd. Zou aan Amelius, na 

overlijden van Margareta, voornoemd stenen huis toebedeeld worden, dan zal 

Amelius aan Gerardus het deel van de muur van Margareta garanderen en dan 

zal Gerardus daarvoor aan Ambrosius 30 mottoen40,41 geven, na maning. Alles 

wat Gerardus beschadigt in voornoemd stenen huis en erf zal hij moeten 

herstellen. 

 

[Am]elius apothecarius medietatem cuiusdam muri lapidei domus lapidee que 

fuerat quondam Johannis Goerpe siti in Busco ad forum contigue [iuxta] 

hereditatem quondam Henrici de Aggere nunc ad Gerardum Hacke spectantem 

ut dicebat qui murus tendit a dicto foro ad (dg: he) edificium lapid[eum] 

domini Arnoldi Rover dictum ghevel scilicet exteriorem medietatem dicti 

muri longitudinaliter sitam contigue iuxta hereditatem dicti Gerardi ut 

dicebat leg[itime] vendidit dicto Gerardo ab eodem Gerardo medietatem 

#dicte medietatis# dicti muri hereditario iure et alteram medietatem 

eiusdem medietatis dicti muri ad vitam Mar[garete] Gorps uxoris Amelii 

possidendam sub istis condicionibus quod dictus Gerardus in dicta 

medietate dicti muri sibi vendita ut premit[titur] edificabit suas trabes 

et li.gna in eadem ponet quoad profectum dicti Gerardi prout sibi melius 

videbitur expediri sub istis condicionibus quod dictus Gerardus non 

edificabit ulterius quam dicta domus lapidea stans contigue iuxta 

hereditatem dicti Gerardi edificata est et quod dictus Gerardus inter 

dictam domum lapideam et edificium a dicto Gerardo edificandum #supra 

murum ?dictum# situari fa[ciet] absque expensis et laboribuis eiusdem 

Amelii unum guttarium lapideum quod ipse Gerardus post situationem 

eiusdem in perpe[tuum] tenebit #absque expensis eiusdem Amelii ita quod 

dicto Amelio ex hoc non eveniet dampnum# et quod huiusmodi edificium sic 

edificandum tegeri faciet duro tegmine et quod huiusmodi ante ad forum 

n[on] habebit aliquod edificium dictum Zalie et sub istis condicionibus 

dictus Amelius promisit warandiam de medietate dicte medietatis 

                         
38 Zie → BP 1179 p 428v 07 vr 13-12-1392, Gerardus Hacken beloofde aan zijn kleinkinderen 
Mechtildis, Heijlwigis en Albertus, kvw Johannes zv voornoemde Gerardus, een lijfrente van 8 

pond geld, op het leven van voornoemde Gerardus, gaande uit een stenen huis, dat kennelijk 

hier werd gebouwd. 
39 Salie: uitbouwsel aan een muur, uitstek. 
40 Zie → BP 1177 f 228r 08 vr 02-03-1386, Amelius zvw Theodericus apotheker kreeg bij 
erfdeling het stenen huis en erf dat gelegen is richting het erfgoed van voornoemde Gerardus 

Hacke. 
41 Zie → BP 1178 f 221r 07 vr 19-03-1389, betaling van deze 30 mottoen. 
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supradicti m[uri] sub ista tamen condicione si dicto Amelio post mortem 

dicte Margarete dicta domus lapidea cesserit in partem extunc dictus 

A[melius] de altera medietate eiusdem medietatis supradicti muri dicto 

Gerardo prestabit warandiam et obligationem deponet de eadem medietate 

supradicti muri extunc dictus Gerardus dabit dicto Amelio triginta 

mottoen ad ipsius Amelii monitionem et quecumque ex parte dicti Ge[rardi] 

in dicta domo lapidea et area destruet hoc ipse Gerardus sub ipsis 

expensis construi faciet dolo et fraude exclusis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 036r 11 za 27-02-1367. 

Voornoemde Gerardus Hacke beloofde aan voornoemde Amelius apotheker 53 

mottoen met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1367) te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia dicto Amelio LIII mutones boni etc 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

1175 f. 036v. scan 1175_036-V. 

 Quinta ante invocavit: donderdag 04-03-1367. 

 Quinta post Albini: donderdag 04-03-1367. 

 Sexta post cineres: vrijdag 05-03-1367. 

 

*volgt*BP 1175 f 036v 01 do 04-03-1367. 

....... van den Halver Milen, wonend in Oerle, verkocht aan Philippus zvw 

Petrus gnd Becker, tbv hem en van zijn vrouw Oda gnd Ketelers, resp. van de 

langstlevende, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Allerheiligen (01-11) in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd in 

Oirschot, ter plaatse Spoordonk, tussen Walterus gnd Verren Oden van Berze 

enerzijds en Ancelmus zvw Theodericus Neven anderzijds, belast met 2 

schelling nieuwe cijns. 

 

....... ....... ....... van den Halver Milen (dg: de) commorans in 

parochia de Oerle legitime vendidit (dg: lit) Philippo filio quondam 

Petri dicti Becker ad opus suum et ad opus Ode dicte Ketelers sue uxoris 

seu ad opus alterius eorundem diutius viventis vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam ipsorum 

amborum seu alterius eorum diutius viventis et non ultra #omnium 

sanctorum# et ad Buscumducis tradendam ex quodam prato dicti venditoris 

sito in parochia de Oerscot ad locum dictum Spoerdonc inter hereditatem 

Walteri dicti Verren Oden #de Berze# ex uno latere et inter #hereditatem# 

Ancelmi filii quondam Theoderici Neven ex alio ab eisdem etc promittens 

warandiam et (dg: obligationem) aliam obligationem deponere exceptis 

duobus solidis novi census annuatim exinde prius de iure solvendis 

#promiserunt insuper sufficientem facere# tali condicione quod [?ali]quis 

eorum diutius vixerit integram obtinebit et cum ambo mortui fuerint 

dictus venditor et sua bona prescripta quiti erint. Testes Sceijvel et 

Bodo datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1175 f 036v 02 do 04-03-1367. 

Arnoldus gnd Sporbossche wonend in Uden beloofde aan Matheus zvw Henricus 

Bakkers 4 pond groten geld na maning te betalen. Voornoemde Arnoldus stelde 

tot onderpand al zijn beesten en gerede goederen. 

 

Arnoldus dictus Sporbossche commorans in parochia de Uden promisit super 

omnia Matheo filio quondam Henrici Pistoris quatuor libras grossorum 

monete ad monitionem persolvendas et ad maiorem securitatem solucionis 

dicte pecunie dictus Arnoldus (dg: dicto) omnes suas bestias et bona sua 

mobilia dicta communiter varengoede dicto Matheo ad pignus posuit et 

obligavit. Testes (dg: Sceijvel) Adamus et Sceijvel datum quinta post 

Albani. 
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BP 1175 f 036v 03 do 04-03-1367. 

Johannes zvw Jacobus gnd Heze en Hermannus gnd Brouwer verkochten aan 

Lambertus zv Johannes gnd Baten zoen (1) 17 hont 16 roeden land in Berghem, 

ter plaatse gnd Pannenstert, tussen een waterlaat enerzijds en een erfgoed 

van de kerk van Megen anderzijds, (2) 4 hont land in Berghem, achter de 

plaats gnd Bersvoort, tussen Johannes Koc enerzijds en Nijcholaus gnd Blus 

anderzijds (3) 6 lopen roggeland in Berghem, tussen Metta Coppen enerzijds 

en Willelmus van Amersfoirt anderzijds (4) 6 lopen roggeland in Berghem, 

ter plaatse gnd in het Oestert, beiderzijds tussen Johannes gnd Hughen. 

 

Johannes (dg: de) filius quondam Jacobi dicti Heze et Hermannus dictus 

Brouwer (dg: tria et dimidium iugera ter et sedecim virgatas terre ad se 

spectantes sitas in parochia de Berchen in loco dicto Pannenstert inter 

hereditatem sp una) quandam peciam #decem septem hont et sedecim virgatas 

terre continentem# ad spectantem sitam in parochia de Berchen in loco 

dicto Pannenstert inter aqueductum ex uno et inter hereditatem spectantem 

ad ecclesiam de Meghen ex alio atque peciam terre quatuor hont terre 

continentem sita in dicta parochia (dg: in loco .) retro locum dictum 

Bersvoirt inter hereditatem Jo Koc ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

dicti (?dg: Blus) Blus ex alio ut dicebat (dg: hereditarie vendiderunt 

Lamberto filio Johannis dicti Baten zoen ab eodem promittens) necnon 

peciam terre sex lopina siliginis annuatim in semine capientem sitam in 

dicta parochia inter hereditatem Mette Coppen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi de Amersfoirt ex alio item peciam terre (dg: sitam in dicta 

parochia) sex lopina siliginis annuatim in semine capientem sitam in 

dicta parochia ad locum dictum int Oestert inter hereditates Johannis 

dicti Hughen ex utroque latere coadiacentes ut dicebat hereditarie 

vendiderunt Lamberto filio Johannis dicti Baten zoen ab eodem 

promittentes warandiam et questionem proximitatis et aliam obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 036v 04 do 04-03-1367. 

Johannes van Herlaer timmerman beloofde aan Matheus Becker 22 roosken 

mottoen, 1 mottoen voor 26 groot gerekend42, met Sint-Martinus aanstaande 

(do 11-11-1367) te betalen. 

 

Johannes de Herlaer carpentator promisit super omnia Matheo Becker XXII 

(dg: lib) #roesken# mutone pro XXVI grossis computato ad Martini proxime 

persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1175 f 036v 05 do 04-03-1367. 

Theodericus gnd Rover zvw Udo gnd Tefelen droeg over aan Lambertus en 

Johannes, broers, gnd Lanen zoen, zv Henricus gnd Pelser van Gheffen, alle 

goederen die aan Theodericus zvw Petrus gnd van der Bolst ev Yda dvw 

voornoemde Henricus gnd Pelser van Gheffen gekomen waren na overlijden van 

zijn schoonvader, voornoemde Henricus, resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn schoonmoeder Lana, aan eerstgenoemde Theodericus Rover 

overgedragen door voornoemde Theodericus zv Petrus. 

 

Theodericus dictus Rover filius quondam Udonis dicti Tefelen omnia et 

singula bona tam mobilia quam immobilia hereditaria atque parata 

Theoderico filio quondam Petri dicti van der Bolst marito legitimo Yde 

sue uxoris filie quondam Henrici dicti Pelser de Gheffen de morte eiusdem 

quondam Henrici patris dudum Yde predicte iure successionis hereditarie 

advoluta seu post mortem Lane matris Yde predicte iure successionis 

                         
42 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042v scan 084, 1367, Item ontfaen van der stat XVI 
lib enen mottoen voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-043r scan 085, 1367, 

Item gecocht tiegen Goedeken Posteels soen IIII lib siaers om LXII lib den mottoen gerekent 

voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-045r scan 089, 1367, Ghecoft bi 

Gerard Groij end Ant van Beke als proest onser Vrouwen IIII lib !tsairs teghen Jan Piken Heijn 

Becker soen lib om XVI lib den mottoen voer XXVI gr …. 



Bosch’ Protocol jaar 1367. 

 

33 

hereditarie advolvenda supportata et resignata primodicto Theoderico 

Rover a Theoderico filio Petri predicto prout in litteris hereditarie 

supportavit Lamberto et Johanni fratribus dictis communiter Lanen zoen 

filiis dicti Henrici simul cum litteris et jure etc promittens ratam 

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

 

BP 1175 f 036v 06 do 04-03-1367. 

Gerardus gnd Magherman droeg over aan Gerardus zvw Lambertus gnd Rijxken 5½ 

mud rogge, Bossche maat, die Ghisbertus gnd Hennens zoen van Roesmalen aan 

voornoemde Gerardus verschuldigd is. 

 

Gerardus dictus Magherman quinque et dimidium modios siliginis mensure de 

Busco (dg: in quibus) quos (dg: Jo) Ghisbertus dictus Hennens zoen de 

Roesmalen sibi Gerardo tenetur ut dicebat legitime supportavit Gerardo 

filio (dg: Lan) quondam #Lamberti# dicti Rijxken et effestucando 

resignavit (dg: modo) promittens ratam tenere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 036v 07 do 04-03-1367. 

Jutta gnd van der Sporct dvw Petrus gnd van den Pettelaer verkocht aan 

Johannes Priker alias van Pettelaer het deel, dat aan haar gekomen was na 

overlijden van haar broer Petrus resp. dat aan haar zal komen na overlijden 

van Hilla wv voornoemde Petrus, in een huis43,44,45 en erf, eertijds van 

wijlen voornoemde Petrus, in Den Bosch, in de Boerse Straat, tussen erfgoed 

van voornoemde Johannes Priker alias van Pettelaer enerzijds en erfgoed van 

Johannes Baten zoen de jongere anderzijds. 

 

Jutta dicta van der Sporct filia quondam Petri dicti van den Pettelaer 

cum suo tutore etc omnem partem et totum ius sibi de morte quondam Petri 

sui fratris successione advoluta seu post (dg: p) mortem Hille relicte 

eiusdem quondam Petri sui fratris successione advolvenda in domo et area 

que fuerant dicti quondam Petri fratris dicte Jutte sita in Buscoducis in 

vico dicto Boersche Straet inter hereditatem Johannis Priker alias de 

Pettelaer ex uno et inter hereditatem Johannis Baten zoen junioris ex 

alio latere ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Priker predicto ab 

eodem promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 036v 08 do 04-03-1367. 

Gherisius zvw Arnoldus zv Gherisius verkocht aan Johannes zvw Ermgardis 

Boegaerts een stuk land in Oss, ter plaatse gnd Westerveld, achter de tuin 

van Gherisius gnd Strullen, tussen kvw Henricus Vilt enerzijds en Henricus 

zvw voornoemde Ermgardis gnd Boegart anderzijds. 

 

Gherisius filius quondam Arnoldi filii Gherisii peciam terre ad se 

spectantem sitam in parochia de Os (dg: ad) in loco dicto Westervelt 

#retro ortum Gherisii dicti Strullen# inter hereditatem (dg: he) 

liberorum quondam Henrici Vilt ex uno et inter hereditatem Henrici filii 

quondam Ermgardis dicte Boegart ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni filio Ermgardis (dg: dicte) Boegaerts predicte ab eodem 

supportavit promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1175 f 036v 09 do 04-03-1367. 

Arnoldus gnd Houtappel zvw Walterus gnd Bac verkocht aan Wouterus gnd 

Loeder, tbv zijn zoon Hermannus, een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen, die aan verkoper 

gekomen waren na overlijden van wijlen zijn voornoemde vader Walterus, 

                         
43 Zie ← BP 1175 f 023v 13 do 18-02-1367, verkoop van een deel in dit huis. 
44 Zie → BP 1175 f 057r 09 vr 29-10-1367, overdracht van een deel van het huis. 
45 Zie → BP 1177 f 315r 04 za 28-07-1386, schenking van dit huis. 
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belast met cijnzen en pachten. 

 

Arnoldus dictus Houtappel filius quondam Walteri dicti Bac hereditarie 

(dg: supportavit) vendidit Woutero dicto Loeder ad opus Hermanni sui 

filii annuam et hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam (dg: hereditarie) anno quolibet hereditarie purificatione 

ex omnibus et singulis bonis dicto venditori de morte dicti quondam 

Walteri sui patris successione advolutis ubicumque locorum etc 

consistentibus sive sitis ut dictus venditor dicebat ab eodem etc 

promittens warandiam et questionem proximitatis et #obligationem 

deponere# exceptis censibus et paccionibus annuatim exinde prius 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 036v 10 do 04-03-1367. 

Johannes gnd Scoenvoet wever, wonend in Lieshout, ev Katherina dvw 

Willelmus Prekel, verkocht aan Hubertus gnd Mersman zvw Godefridus gnd 

Hughen zoen van Lieshout een n-erfcijns van 40 schelling geld, te betalen 

met Sint-Remigius, gaande uit (1) een huis en tuin in Lieshout, tussen 

Katherina Prekers enerzijds en kv Bartoldus gnd Coelborme anderzijds, (2) 

1/8 deel, dat aan verkoper gekomen was na overlijden van voornoemde 

Willelmus, in een stuk land in Lieshout?, tussen kv Katherina gnd 

sHertoghen enerzijds en Arnoldus gnd Grijemen anderzijds, (3) 1/8 deel, dat 

aan verkoper gekomen was na overlijden van zijn schoonmoeder Katherina 

Prekels, in voornoemd stuk land, belast met grondcijnzen. 

 

Johannes dictus Scoenvoet textor commorans in Lieshout #tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Willelmi Prekel# hereditarie vendidit 

Huberto dicto Mersman filio quondam Godefridi (dg: Hu) dicti Hughen zoen 

de Lieshout hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

Remigii ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia de Lieshout 

inter hereditatem Katherine Prekers ex uno et inter hereditatem liberorum 

Bartoldi dicti Coelborme ex alio latere atque ex octava parte sibi et 

Katherine (dg: pr) sue uxori de morte dicti quondam Willelmi successione 

advoluta in pecia terre sita in parochia (dg: de Beke prope Arle de .) 
!parochia inter hereditatem liberorum Katherine dicte sHertoghen ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi dicti Grijemen ex alio latere ut atque ex 

octava parte dicto venditori et (dg: Yde sue) Katherine sue uxori de 

morte Katherine Prekels (dg: sue matris) socrus dicti venditoris (dg: ad) 

successione advolvendas in dicta pecia terre ut dicebat ab eodem 

supportavit (dg: ab) promittens (dg: w) warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum annuatim exinde solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 036v 11 do 04-03-1367. 

Henricus gnd Snavel, Johannes Broc, Arnoldus Broc, broers, kvw Johannes 

Broc van Ghesel, en Franco van Helvort ev Heijlwigis dvw voornoemde 

Johannes, verkochten aan Otto gnd van Neijsel het deel, dat aan voornoemde 

broers en Franco, alsmede Bela, Enghelberna, Aleijdis, Mechtildis en 

Walterus, kvw voornoemde Johannes Broc, gekomen was na overlijden van 

Leonius zv voornoemde Johannes Broc en Heijlwigis dvw voornoemde Leonius, 

in alle goederen van voornoemde wijlen Leonius of zijn dochter Heijlwigis, 

gelegen onder Sint-Oedenrode. 

 

Henrico! dicto! Snavel Johannes Broc (dg: fr) Arnoldus Broc fratres 

#liberi quondam Jo Broc de Ghesel# et Franco de Helvort maritus legitimus 

et tutor Heijlwigis sue uxoris filie quondam dicti Johannis omnem partem 

et totum jus dictis fratribus et Franconi atque Bele (dg: sorori) 

Enghelberne (dg: et Waltero) Aleijdi et Mechtildi Waltero liberis dicti 

quondam Johannis Broc (dg: jure successionis advolutas) de morte quondam 

Leonii filii dicti Johannis dicti (dg: He) Broc et Heijlwigis filie dicti 

quondam Leonii successione advolutas #in omnibus bonis dicti quondam 
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Leonii seu Heijlwigis sue filie# ubicumque locorum infra parochiam de 

Rode sancte Ode consistentibus sive sitis ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Ottoni dicto de Neijsel ab eodem promittentes indivisi 

warandiam et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 036v 12 do 04-03-1367. 

Franco zv Franco gnd van Helvort verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

[Fra]nco filius Franconis dicti de Helvort prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 036v 13 do 04-03-1367. 

Johannes gnd Rielant zv Johannes gnd Tyrelai en Willelmus zvw Gerardus gnd 

Turnout verkochten aan Mechtildis wv Theodericus gnd Wolver een stuk 

roggeland van 7 lopen, gnd die Schappe, in Sint-Oedenrode ter plaatse gnd 

Olland, tussen Nijcholaus van Craendonc enerzijds en Eligius gnd Loij zvw 

Egidius van der Brugghen anderzijds, strekkend met een eind aan de Dommel 

en met het andere eind aan een gemene weg. 

 

[Jo]hannes dictus Rielant filius (dg: quon) Johannis dicti Tyrelai et 

Willelmus filius quondam Gerardi dicti Turnout quandam peciam terre 

#dictam die Scappe# ad se spectantem [se]ptem lopina (dg: siliginis) 

ordei #mensure de Rode# annuatim in semine capientem sitam in parochia de 

Rode sancte Ode ad locum dictum Ollant inter hereditatem Nijcholai de 

(dg: [Gra]via) Craendonc ex uno et inter hereditatem Eligii dicti Loij 

filii quondam Egidii van der Brugghen ex alio ut tendentem cum uno fine 

[ad] aquam dictam die Dummel (dg: ut dicebant) et cum reliquo fine ad 

communem viam ibidem ut dicebant hereditarie vendiderunt Mechtildi (dg: 

de) relicte [quondam] Theoderici dicti Wolver (dg: ex) ab eodem 

promittentes warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 036v 14 do 04-03-1367. 

.......s zvw Theodericus gnd Wolver46 vernaderde. Zij erkende. En hij droeg 

weer over. 

 

.......s filius quondam Theoderici dicti Wolver prebuit et recognovit cum 

mamburno et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 036v 15 vr 05-03-1367. 

....... gnd Wisse en Bertoldus van de Dijk beloofden aan Johannes Raet zv 

Gerardus Raet 53 roosken mottoen met Sint-Jan (do 24-06-1367) te betalen. 

 

....... dictus Wisse et Bertoldus de Aggere promiserunt indivisi super 

omnia Jo Raet filio Gerardi Raet quinquaginta (dg: quatuor) #tres# 

roeskens mottoen ad nativitatis Jo ....... ....... persolvendos. Testes 

Sceijvel et Theodericus datum sexta post (?dg: ....) cineres. 

 

BP 1175 f 036v 16 vr 05-03-1367. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

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

 

1175 f. 037r. scan 1175_037-R. 

 Sexta ante invocavit: vrijdag 05-03-1367. 

 

BP 1175 f 037r 01 ±vr 05-03-1367. 

Matheus zvw Petrus gnd Collen zoen verkocht aan Jacobus zvw Gerardus 

Coptiten een lijfrente van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

een huis en tuin in Groot Lith, tussen Amelius Meijssen zoen enerzijds en 

                         
46 Zoon van de koopster. 
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Johannes van Rode anderzijds, belast met 1 oude groot. 

 

Matheus filius quondam Petri dicti Collen zoen legitime vendidit Jacobo 

filio quondam Gerardi Coptiten annuam et vitalem pensionem quatuor 

[librarum] monete solvendam anno quolibet ad vitam dicti (dg: V) Jacobi 

et non ultra nativitatis Domini ex domo et orto #cum suis attinentiis# 

dicti venditoris sitis in parochia de Magno Lit i[nter] hereditatem (dg: 

Ne) Amelii Meijssen zoen ex uno et inter hereditatem Johannis de Rode ex 

alio ut dicebat ab eodem promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto antiquo grosso annuatim exinde prius de jure solvendo 

promisit insuper sufficientem facere tali condicione quod cum mortuus 

fuerit etc. Testes Adam et Sceijvel d[atum] su[pra]. 

 

BP 1175 f 037r 02 ±vr 05-03-1367. 

Arnoldus gnd van Doncker van Vecghel droeg over aan Mechtildis wv 

Theodericus gnd Wolver (1) alle goederen, die aan Arnoldus zvw Wautgherus 

gnd Wauthem van Sotert of zijn vrouw Hilla gekomen waren na overlijden van 

de ouders van Hilla, welke goederen voornoemde Arnoldus zvw Wautgherus aan 

eerstgenoemde Arnoldus uitgegeven had voor een b-erfcijns van 5 pond gemeen 

paijment, (2) een b-erfcijns van 5 pond, te betalen met Sint-Martinus, 

gaande uit erfgoederen in Veghel, ter plaatse Smi...veld, aan eerstgenoemde 

Arnoldus verkocht door voornoemde Arnoldus zv Wautgherus. 

 

Arnoldus dictus de (verbeterd uit: die) Doncker de Vecghel omnia et (dg: 

singula) singula bona (dg: que) que Arnoldo filio quondam Wautgheri dicti 

Wauthem de Sotert seu Hille (dg: sue) uxori eiusdem Arnoldi filie quondam 

Wautgheri (dg: fu) de morte quondam parentum dicte Hille jure 

successionis advoluta ubicumque loc[orum] consistentia sive sita ut 

dicebat et que dictus Arnoldus filius quondam Wautgheri primodicto 

Arnoldo pro annuo et hereditario censu quinque librarum communis 

pagamenti ad censum donaverat ut dicebat atque hereditarium censum 

quinque librarum solvendum hereditarie Martini hyemalis de quibusdam 

hereditatibus sitis in parochia de Vechel supra locum dictum Smi...velt 

venditas primodicto Arnoldo ab Arnoldo filio Wautgheri predicto prout in 

litteris hereditarie supportavit (dg: Heijlwig) Mechtildi relicte quondam 

Theoderici dicti Wolver (dg: ab) simul cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1175 f 037r 03 ±vr 05-03-1367. 

Godefridus zvw mr Egidius timmerman droeg over aan Arnoldus gnd Kijevit, 

tbv kv voornoemde Arnoldus en wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde mr 

Egidius, een b-erfcijns van 34 schelling geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit huis47 en tuin in Den 

Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Godinus van Lit 

enerzijds en de molenweg anderzijds. 

 

Godefridus filius quondam magistri Egidii carpentatoris hereditarium 

censum triginta quatuor solidorum monete solvendum hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Jo ex domo et orto dicti Godefridi sitis in Buscoducis 

ad locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Godini de Lit ex uno et 

inter (dg: hereditatem) viam molendini ibidem consistentem ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Arnoldo dicto Kijevit ad opus liberorum 

eiusdem Arnoldi ab eodem Arnoldo et Elizabeth quondam sua uxore filia 

dicti quondam magistri Egidii pariter genitorum ut dicebat et 

effestucando resignavit modo etc promittens warandiam et obligationem 

aliam deponere (dg: ..) tali condicione quod dictus Arnoldus dictum 

censum triginta quatuor solidorum dicte monete quoad vitam habebit et 

possidebit. Testes datum supra. 

 

                         
47 Zie → BP 1178 f 236r 04 za 22-05-1389, verkoop van een erfcijns uit dit huis. 
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BP 1175 f 037r 04 ±vr 05-03-1367. 

Voornoemde Arnoldus gnd Kijevit verklaarde dat voornoemde Godefridus zvw mr 

Egidius timmerman aan hem heeft overgedragen een b-erfcijns van 40 

schelling die Theodericus Postele en Jacobus Scade bij arbitraal vonnis aan 

voornoemde Arnoldus en zijn kinderen toegewezen hadden. 

 

Dictus Arnoldus palam (dg: regn) recognovit sibi dictum Godefridum (dg: 

#plenarie# p) debite assignasse et supportasse (dg: quadraginta s) 

hereditarium censum quadraginta solidorum quem Theodericus Postele et 

Jacobus Scade (dg: in eorum) dicto Arnoldis! et suis liberis dixerant in 

eorum sententia arbitrali a di[cto] Godefrido assignandum et supportandum 

ut ipsi dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 037r 05 ±vr 05-03-1367. 

(dg: Nijcholaus gnd Nijcoel van Os). 

 

(dg: Nijcholaus dictus Nijcoel de Os). 

 

BP 1175 f 037r 06 ±vr 05-03-1367. 

Henricus zvw Bartholomeus gnd Meus van den Hornic verkocht aan Johannes zvw 

Franco van Westellaer een n-erfcijns van 6 pond geld, te betalen met Sint-

Martinus, gaande uit een beemd gnd de Ledebeemd, onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen de ?plaats ?gnd ....... en de Aa, 

tussen Mechtildis dvw Denkinus koster enerzijds en Henricus gnd van de Loet 

anderzijds, belast met 15 penning b-erfcijns gemeen paijment. 

 

Henricus (dg: dictu) filius quondam Bartholomei dicti Meus van den Hornic 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Franconis de Westellaer 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum anno quolibet 

hereditarie Martini ex quodam prato dicti venditoris dicto communiter de 

Ledebeemt sito infra libertatem de Buscoducis ad locum dictum Donghen 

(dg: in loco) #inter ?locum ?dictum ....... aquam dictam Aa# inter 

hereditatem Mechtildis filie quondam Denkini custodis ex uno latere et 

inter hereditatem Henrici dicti van de Loet ex alio ut dicebat ab eodem 

promittens warandiam et questionem proximitatis et aliam obligationem 

deponere exceptis quindecim denariis communis pagamenti hereditarii 

census exin[de] de jure solvendis (dg: pro) ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1175 f 037r 07 ±vr 05-03-1367. 

Nijcholaus zv Johannes zv Rutgherus gnd van Os verkocht aan Johannes zvw 

Henricus zv Rutgherus ½ morgen land op Henkstrijt in Oss, in het broek, 

tussen Henricus gnd Veren Yden zoen enerzijds en kv Jacobus zv Ghevardus 

gnd van Berchen anderzijds, aan voornoemde Nijcholaus verkocht door 

Lambertus gnd van Enghelant. 

 

Nijcholaus filius Johannis filii Rutgheri dicti de Os dimidium juger 

terre situm supra locum dictum communiter Henxtrijt in parochia de Os in 

pa[lude] ibidem inter hereditatem Henrici dicti Veren Yden zoen ex uno 

latere et inter hereditatem liberorum Jacobi filii Ghevardi dicti de 

Berchen ex alio latere venditum dicto Nijcholao a Lamberto dicto de 

Enghelant (dg: marito legitimo) prout in litteris hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Henrici fi[lii] Rutgheri ab eodem supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 037r 08 vr 05-03-1367. 

Aleidis wv Hermannus gnd Swertvegher, haar zoon Gerardus gnd Loij en 

Lambertus gnd Hesken zoen van Gorichem ev Elizabeth dv voornoemde Aleidis 

verkochten aan Willelmus zv Arnoldus gnd Mijnnemere een b-erfcijns van 10 

pond geld, die broeder Henricus kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch, 
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Arnoldus gnd Cleijnael en Heilzoeta, kv voornoemde Hermannus, Henricus gnd 

Venbossche, Paulus kaarsmaker, Rijxkinus gnd Binhuijs en voornoemde 

Willelmus Mijnemere, szvw voornoemde Hermannus, aan voornoemde wijlen 

Hermannus en Aleidis betaalden, een helft met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit (1) een stenen huis en erf in Den Bosch, aan de 

Markt, tussen erfgoed van Arnoldus Stamelaert van der Spanct enerzijds en 

erfgoed dat was van wijlen Henricus zwaardveger (“polijster”) anderzijds, 

(2) een huis en erf in de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van Conrardus 

Writer enerzijds en erfgoed van Petrus Oer anderzijds, (3) huis en erf 

gelegen over de Tolbrug, eertijds van wijlen Johannes zv Nella. 

 

Aleidis relicta quondam Hermanni dicti Swertv#e#gher et Gerardus dictus 

Loij eius filius cum suo tutore atque Lambertus dictus Hesken zoen de 

Gorichem #maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris 

filie dicte Aleidis# hereditarium censum #decem librarum monete# (dg: 

quem dictus quondam Hermannus et Aleidis hereditarie habuerant solvendum 

mediatim Jo et mediatim Domini et) quem frater Henricus conventualis 

supra Portam Celi prope Buscumducis Arnoldus dictus Cleijnael atque 

Heilzoeta liberi dicti Hermanni cum ipsius Heilzoete tutore Henricus 

dictus Venbossche Paulus candelator Rijxkinus dictus Binhuijs atque 

Willelmus filius Arnoldi dicti Mijnemere generi dicti quondam Hermanni 

dictis quondam Hermanno et Ale[idi] solvere tenentur hereditarie mediatim 

Jo et mediatim Domini scilicet ex domo lapidea et area sita in Buscoducis 

ad forum inter hereditatem Arnoldi Stamelae[rt] van der Spanct ex uno et 

inter hereditatem que fuerat quondam Henrici forbitoris ex alio atque ex 

domo et area sita in vico screijniparorum inter hereditatem Conrardi 

Writer ex uno et hereditatem Petri Oer ex alio necnon ex domo et area cum 

suis attinentiis universis sitis ultra pontem dictum Tolbrug[ghe] que 

fuerat quondam Johannis filii Nelle ut ipsi dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Willelmo Mijnnemere promittentes cum tutore indivisi 

warandiam et ob[ligationem] ex parte eorum deponere. Testes Sceijvel et 

Ywyn datum sexta (dg: post) ante invocavit. 

 

BP 1175 f 037r 09 vr 05-03-1367. 

Voornoemde Lambertus Heskens zoen beloofde dat hij, bij de deling van de 

goederen die voornoemde Aleidis wv Hermannus gnd Swertvegher na zal laten, 

100 pond, 1 roosken mottoen voor 42 of 40 schelling gerekend48, in zal 

brengen. 

 

Dictus Lambertus Heskens zoen promisit super omnia dicte Aleidi si idem 

Lambertus post mortem dicte Aleidis ad communem divisionem venire 

voluerit de bonis que dicta Aleidis post se relinquet extunc ad huiusmodi 

divisionem (dg: rep) reimportabit (dg: ducentas li[bras]) #centum libras# 

#{in margine sinistra:} XL# roeskens mottoen pro XLII solidis in hoc 

computato. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 037r 10 vr 05-03-1367. 

Voornoemde Aleidis wv Hermannus gnd Swertvegher droeg over aan haar zoon 

Gerardus Loij een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 4 morgen land in Empel, in Gerrit Neven Kamp. Deze 

cijns moet, bij de erfdeling, weer worden ingebracht. 

 

Dicta Aleidis cum tutore hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quatuor iugeribus terre dicte 

Aleidis sitis in parochia de Empel in campo dicto Geret Neve Camp ut 

dicebat hereditarie supportavit (dg: dicto) Gerardo Loij suo filio 

promittens ratam servare tali condicione apposita quod dictus Gerardus 

dictum censum post mortem dicte Aleidis reimportabit ad divisionem 

                         
48 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042r scan 083, 1367, In primo de computatione que 
fuit facta in anno precedente per dominum Geraerdum Graet et Geraerdum Wisseler prepositos 

enen mottoen gherekent voer XL s. 
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faciendam. 

 

BP 1175 f 037r 11 vr 05-03-1367. 

Voornoemde Aleidis wv Hermannus gnd Swertvegher schonk aan haar voornoemde 

schoonzoon Lambertus Heskens zoen, met haar dochter Elizabeth, een 

b-erfcijns van 4 pond geld, te betalen met Kerstmis, gaande uit voornoemde 

4 morgen land. 

 

Dicta Aleidis cum tutore (dg: promisit) hereditarium censum quatuor 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex dictis 

quatuor iugeribus terre ut dicebat hereditarie supportavit dicto Lamberto 

Heskens zoen suo genero cum Elizabeth sua uxore filia dicte Aleidis 

nomine donationis #ad ius oppidi# (dg: supers) ut dicebat promittens 

ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 037r 12 vr 05-03-1367. 
Petrus gnd Oer was gegoed bij de Korenbrug. 

Thomas zvw Willelmus Veren Ghiselraden zoen verkocht aan Reijnerus gnd van 

der Wout een hofstad met gebouwen, aldaar {Empel?, Den Bosch?}, tussen 

erfgoed van Petrus gnd Oer enerzijds en erfgoed van Theodericus gnd van 

Ghelekerken anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van Arnoldus gnd 

Stoute en met het andere eind aan erfgoed van wijlen Willelmus zvw Veren 

Ghisenraden, aan voornoemde Thomas verkocht door Theodericus gnd van 

Ghelekerken. 

 

Thomas filius quondam Willelmi Veren Ghiselraden zoen domistadium quoddam 

situm ibidem inter hereditatem Petri dicti Oer ex uno latere et inter 

hereditatem Theoderici dicti de Ghelekerken ex alio latere tendens cum 

uno fine ad hereditatem Arnoldi dicti Stoute et cum reliquo fine ad 

hereditatem quondam Willelmi filii quondam Veren Ghisenraden venditum 

dicto Thome a Theoderico dicto de Ghelekerken prout in litteris cum 

edificiis in dicto domistadio consistentibus ut dicebat hereditarie 

vendidit Reijnero dicto van der Wout ab eodem suppportavit cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 037r 13 vr 05-03-1367. 

De broers Thomas en Johannes, kvw Willelmus gnd Veren Ghisenraden zoen, 

verkochten aan Reijnerus gnd Reijnout gnd van der Woirt een huis en erf, in 

Den Bosch, naast het woonhuis van Johannes gnd Hemmans, aan de zijde van de 

Korenbrug, aan Willelmus zvw Ghiselradis verkocht door voornoemde Johannes 

Hemmens, en welk huis en erf aan voornoemde Thomas en Johannes gekomen was 

na overlijden van hun vader. 

 

Thomas et Johannes fratres liberi quondam Willelmi dicti Veren 

Ghiselraden zoen domum et aream sitam iuxta domum habitationis Johannis 

dicti He[m]mans in latere versus pontem bladi venditas Willelmo (dg: de 

Veren Gh) filio quondam Ghiselradis a dicto Johanne Hemmens prout in 

litteris et quas domum et aream dicti Thomas et Johannes ipsis de morte 

dicti quondam Willelmi eorum patris successione advolutas esse dicebant 

hereditarie vendiderunt Reijnero #dicto Reijnout# dicto van der Woirt ab 

eodem suppportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum ....... 

 

BP 1175 f 037r 14 vr 05-03-1367. 

Gerardus Groij verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Groij prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 037r 15 vr 05-03-1367. 

Reijnerus gnd Reijnout gnd van der Woirt beloofde aan voornoemde Johannes 
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zvw Willelmus gnd Veren Ghisenraden zoen een n-erfcijns49,50 van 4 pond geld, 

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

uit voornoemde hofstad, huis en erf. 

 

(dg: Notum) Quo facto dictus emptor promisit se daturum et soluturum 

dicto Jo (dg: emptori) venditori hereditarium censum quatuor librarum 

monete solvendum mediatim [51Domini] et mediatim Jo (dg: et pro primo) ex 

domistadio et domo et area predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 037r 16 vr 05-03-1367. 

De koper beloofde aan voornoemde verkoper Thomas 60 roosken mottoen met 

Sint-Jan over ....... 

 

Dictus (dg: venditor promisit) emptor promisit dicto Thome venditori 

sexaginta roeskens mottoen a festo nativitatis Johannis proxime futuro 

....... ....... ....... ....... ....... ....... 

 

1175 f. 037v. scan 1175_037-V. 

 Quinta post invocavit: donderdag 11-03-1367. 

 

BP 1175 f 037v 01 vr 05-03-1367. 

Theodericus zvw Bruijstinus van Andel beloofde aan Thomas zvw Willelmus 

Veren Ghiselraden zoen 55 mottoen na maning te betalen. 

 

[Theo]dericus filius quondam Bruijstini de Andel promisit Thome filio 

quondam Willelmi Veren Ghiselraden zoen LV mutones ad monitionem 

persolvendos. Testes Sceijvel et Theodericus datum supra. 

 

BP 1175 f 037v 02 vr 05-03-1367. 

(dg: Johannes zv) 

 

(dg: Jo filius). 

 

BP 1175 f 037v 03 do 11-03-1367. 

Hilla wv Henricus gnd Weerd en haar zoon Johannes gaven52 uit aan Laurencius 

gnd Vroemkens zoen tapijtwever een huis en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes van Goch enerzijds en erfgoed 

van voornoemde Johannes anderzijds, welk huis en erf achter 16 voet 3 

vingers breed is, waarvan, tbv voornoemde Johannes, uitgezonderd werd een 

gebouw dat tegen voornoemd huis staat aan de zijde van voornoemde Johannes; 

de uitgifte geschiedde voor 12 penning 1 obool paijment hertogencijns en 

voor een n-erfcijns van 30 schelling, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis. Aan de zijde van voornoemde Johannes blijft 

voor het huis een voet gereserveerd voor de osendrup; hierop mag de koper 

niet bouwen. De koper mag voor aan de straat op voornoemde voet een stijl 

plaatsen, om daar een deur in te hangen; de stijl zal als stijl voor 

voornoemd huis dienen. 

 

Hilla relicta quondam Henrici dicti Weerd cum tutore atque Johannes eius 

filius domum et aream ad ipsos spectantes sitam in Busco in vico 

Hijntamensi inter hereditatem Johannis de Goch ex uno et hereditatem 

dicti Johannis ex alio (dg: de qua domo et area predicta dicta Hilla unam 

medietatem de morte #nece# quondam Elije sui fratris) que domus et area 

predicta retro latitudinem sedecim padatarum et trium digitorum continet 

ut dicebat salvo !etiam dicto Johanni edificio cum suo fundo dicte domui 

                         
49 Zie → BP 1184 f 047v 04 do 22-01-1405, de cijns was na overlijden van Johannes zvw 
Willelmus gnd Veren Ghisenraden zoen gekomen aan zijn broer Thomas. Thomas had de cijns 

vermaakt aan Matheus van Hoculem zvw Theodericus van Hoculem. 
50 Zie → BP 1184 f 047v 05 za 24-01-1405, Matheus van Hoculem de cijns over aan Franco Post. 
51 Aanvulling op basis van BP 1184 f 047v 04. 
52 Zie → BP 1184 f 268r 02 ma 01-02-1406, vermelding van de uitgifte. 
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appendente in latere versus hereditatem dicti Jo ut ipsi dicebant (dg: 

hereditarie vendiderunt) #dederunt ad hereditarium censum# Laurencio 

dicto Vroemkens zoen textori tapetorum #ab eodem hereditarie possidendas 

pro XII denariis et obulo [cen]sus duci [exinde] solvendis [a]tque pro 

XXX [sol]idis mediatim Jo et mediatim Domini# promittentes (dg: indivisi) 

warandiam et obligationem deponere #pro premissis# excepto (dg: 

hereditario censu duodecim denariorum et unius obuli pagamenti de jure 

solvendo #ducis ?domino ?ipso ad summam XII denariorum#) salva dicte 

domui in latere versus hereditatem dicti Johannis una pedata pro 

stillicidio sub ista condicione quod dictus (dg: Joh) emptor (dg: lo) 

super dictam pedatam stillicidii non edificabit hoc etiam addito quod 

dictus Johannes emptor ante ad dictum vicum super dictam pedatam stilum 

unum ponere poterit in quo quandam januam pendere faciet que stilum 

servabit ad stilum dicte domus. Testes Scilder et Bodo datum quinta post 

invocavit. Et erunt tres littere. 

 

BP 1175 f 037v 04 do 11-03-1367. 

(dg: Theodericus Werner zv). 

 

(dg: Theodericus Werner fi). 

 

BP 1175 f 037v 05 do 11-03-1367. 

Theodericus Rover Berns zoen van Os ev Cristina dv Johannes Loze verwerkte 

zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Rover Berns zoen de Os maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Cristine sue uxoris filie Johannis Loze prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 037v 06 do 11-03-1367. 

Theodericus Wernere? zv Johannes van den Hovel verkocht aan hr Arnoldus van 

der Spoerct priester, tbv Fyssia, Godescalca en Fissia, ndv voornoemde hr 

Arnoldus, een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Remigius in Den 

Bosch te betalen, gaande uit (1) 6 bunder beemd en broek, onder de vrijdom 

van Den Bosch, ter plaatse gnd ?Emdevelts, tussen de Poeldonks Steeg 

enerzijds en Daniel van Pettelaer anderzijds, (2) een streep land voor 

voornoemde 6 bunder gelegen, tussen die 6 bunder enerzijds en de gemeint 

anderzijds, belast met cijnzen. Zou een van hen zonder wettig nageslacht 

sterven, dan zullen de overgebleven zusters de cijns beuren. 

 

Theodericus Wernere? filius Jo van den Hovel hereditarie vendidit domino 

Arnoldo van der Spoerct presbitro ad opus Fyssie Godescalce et Fissie 

filiarum naturalium eiusdem domini Arnoldi hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie Remigii et ad Buscum tradendum ex 

bonariis prati et paludis ad se spectantibus sitis infra libertatem 

oppidi de Busco ad locum dictum ?Emdevelts inter (dg: communem) stegam 

dictam Poeldoncs Steghe ex uno et inter hereditatem Danielis de Pettelaer 

ex alio atque ex strepa terre eiusdem venditoris sita ibidem ante dicta 

sex (dg: iugera) #bonaria# inter eadem ex uno et inter communitatem ex 

alio ut dicebat promittens warandiam questionem et obligationem deponere 

exceptis censibus prius de jure solvendis promittens sufficientem facere 

et si contingat unam vel plures absque prole legitima mori supervive vel 

superviva remanentes dictum censum hereditarium obtinebunt. Testes 

Scilder et Eelken datum quinta post invocavit. 

 

BP 1175 f 037v 07 do 11-03-1367. 

Arnoldus zvw Arnoldus van der Heijden verkocht aan zijn broer Jacobus alle 

goederen die aan verkoper gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Arnoldus en diens vrouw Katerina. 
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?Scribatur ....... ?noluit. 

Arnoldus filius quondam Arnoldi van der Heijden omnia et singula bona tam 

mobilia quam immobilia hereditaria atque parata sibi de morte eiusdem 

quondam Arnoldi et Katerine sue matris successione advoluta ubicumque 

locorum tam in humido etc sita ut dicebat hereditarie vendidit Jacobo suo 

fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 037v 08 do 11-03-1367. 

Johannes gnd Rike zvw Johannes Rike gaf uit aan aan Henricus Vleminc 1/3 

deel in (1) 8 hont land in Kessel, in Alarts Kampke, (2) 3 vadem in Kessel, 

ter plaatse gnd Groot Voorbroek, tussen Henricus zv Ludovicus enerzijds en 

voornoemde Johannes Vleminc anderzijds, met de dijken; de uitgifte 

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

betalen. Voornoemde Johannes zal het deel, dat behoort aan voornoemde 

Henricus Vleminc, in een sloot gnd die Ewijts Grave onderhouden. 

 

Solvit. 

Jo dictus Rike filius quondam Jo Rike terciam partem ad se spectantem in 

octo hont (dg: et tribus mensuris dictis vadem) terre sitis in parochia 

de Kessel in campo dicto Alarts Campken (dg: inter h) atque terciam 

partem in tribus mensuris terre dictis vadem sitis in dicta parochia in 

loco dicto Grot Voerbroec inter hereditatem Henrici filii Ludovici ex uno 

et inter hereditatem Johannis Vleminc ex alio ut dicebat (dg: ded) cum 

aggeribus ad dictam terciam partem spectantibus ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum dicto (dg: Joh) #Henrico# Vleminc ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu XLII solidorum monete dando 

nativitate Domini ex dicta tercia parte promittens warandiam pro 

premissis et obligationem aliam deponere et alter repromisit (dg: testes 

datum ut supra) tali condicione apposita quod dictus Johannes quandam 

partem ad dictum Henricum Vleminc spectantem in fossato dicto die Ewijts 

Greve a die hodinerno ultrius in perpetuum ita tenebit et conservabit 

quod dicto Henrico ex hoc non eveniet quovismodo dampnum aliquod. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 037v 09 do 11-03-1367. 

Op woensdag 08-05-1364 had jkvr Elizabeth wv Gerardus van Aa overgedragen 

aan Henricus Stierken en Gherlacus gnd van Ouverbeke (1) 8 lopen roggeland 

in Berlicum, naast een stuk land gnd dat Nieuwenstuk?, tussen een straat 

enerzijds en Rodolphus gnd van der Spoerct anderzijds, (2) een beemdje van 

3 vrachten hooi met 6 lopen gerstland daaraangelegen, tussen Arnoldus gnd 

van der Spoerct enerzijds en Henricus gnd Grote? Hein? anderzijds. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum domicella Elizabeth 

relicta quondam Gerardi de Aa cum suo tutore ad hoc ab ea electo et ei a 

iudice dato octo lopinata terre siliginee ad se spectantia sita in 

parochia de Berlikem iuxta quandam peciam terre dictam communiter dat 

Nuenstuc? inter quandam plateam ex uno et inter hereditatem Rodolphi 

dicti van der Spoerct ex alio atque quoddam pratulum ipsius domicelle 

Elizabeth tres plaustratas feni continens cum sex lopinatis terre 

ordeacee ipsis adiacentibus sitis inter hereditatem Arnoldi dicti van der 

Spoerct ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Grote? Hein? ex alio ut 

ipsa dicebat legitime et hereditarie supportavisset Henrico Stierken et 

Gherlaco dicto de Ouverbeke et effestucando resignavisset modo in talibus 

consueto promittens dicta domicella Elizabeth cum dicto eius tutore ut 

debitrix principalis super se et bona sua omnia quod ipsa supportacionem 

et resignationem huiusmodi ratas et firmas sine omni contradictione 

perpetue observabit. Testes interfuerunt scabini Henricus de Uden et 

Conrardus Writer datum feria quarta post festum ascensionis Domini #anno# 

(dg: millesimo) eiusdem millesimo CCCmo sexagesimo quarto (woensdag 08-
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05-1364) ..... ..... 

 

BP 1175 f 037v 10 do 11-03-1367. 

Thans verkocht voornoemde Gherlacus gnd van Ouverbeke de helft in 

voornoemde erfgoederen aan Willelmus van Waderle. 

 

Quo facto constitutus coram scabinis infrascriptis dictus Gherlacus 

medietatem ad se spectantem in prescriptis hereditatibus vigore dictarum 

litterarum hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Willelmo de Waderle 

promittens ratam servare obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Scilder et Bodo datum ut supra. 

 

BP 1175 f 037v 11 do 11-03-1367. 

Henricus zv voornoemde Gherlacus gnd van Ouverbeke53 verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Henricus filius dicti Gherlaci prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 037v 12 do 11-03-1367. 

Van voornoemde brieven werd een vidimus gemaakt. 

 

Nos Scilder et Bodo (hierna volgt een streep; kennelijk zijn de namen van 

de beide schepenen later genoteerd) scabini in Busco notum facimus 

universis quod nos litteras infrascriptas vidimus non cancellatas quibus 

visis constitutus coram scabinis infrascriptis dictus Henricus Stierken 

palam recognovit dictas litteras sub sua custodia ad opus sui et ad opus 

dicti Willelmi habere ?et in cuius rei testimonio etc. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 037v 13 do 11-03-1367. 

Elizabeth dvw Gerardus Stierken verhuurde aan Johannes gnd Spoemer de helft 

van een stuk land gnd Keullens Kamp, in Oss, naast een erfgoed van het 

klooster van Zenewijnden, voor een periode van 4 jaar, voor 4 pond per jaar 

te betalen met Sint-Petrus-Stoel.  

 

Solvit. 

Elizabeth filia quondam Gerardi Stierken medietatem ad se spectantem 

pecie terre dicte Cu#e#llens Camp site in parochia de Os (dg: inter 

hereditatem spectantem) contigue iuxta hereditatem spectantem ad 

conventum de Zenewijnden ut dicebat locavit recto locacionis modo Johanni 

dicto Spoemer ab eodem ad spacium quatuor annorum #datum presentium# anno 

quolibet eorundem pro quatuor libris monete dandis Petri ad cathedram 

promittens warandiam pro premissis ita quod suum manipulum etc (dg: tes) 

et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 037v 14 do 11-03-1367. 

Hr Henricus Boc kanunnik in Den Bosch gaf uit aan Johannes gnd Bale zvw 

Johannes Hals van Roesmalen 2 bunder beemd van 3 bunder beemd gnd Bossche 

Beemd, in Rosmalen, tussen eertijds Arnoldus gnd Goutsmit enerzijds en 

Petrus gnd van der Moelen anderzijds, met een eind strekkend aan Volkarts 

Kamp en met het andere eind aan Willelmus gnd Danen zoen, te weten de 2 

bunder aan de kant van Volkarts Kamp. De uitgifte geschiedde voor (1) voor 

de hertogencijns, en thans voor (2) een n-erfcijns van 4 pond geld, met 

Kerstmis te betalen. Voornoemde Johannes Bale heeft over de derde bunder 

beemd recht van uitgang. 

 

Dominus Henricus Boc canonicus Buscensis (dg: tria bona) duo bonaria 

prati (dg: sita in parochia de Roesmalen in) de tribus bonariis prati 

                         
53 Zoon van een van de verkopers. 
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dictis communiter Bosche Beemt sitis in parochia de Roesmalen inter 

hereditatem (dg: Theoderici) que fuerat Arnoldi dicti Goutsmit ex uno et 

inter hereditatem Petri dicti van der Moelen (dg: videlicet illa duo 

bonaria prati) tendentia cum uno fine ad campum dictum Volkarts Camp et 

cum alio fine ad hereditatem Willelmi dicti Danen zoen ut dicebat 

videlicet illa duo bonaria que sita! versus dictum campum Volkarts Camp 

nuncupatum ut dicebat (dg: hereditarie) dedit ad hereditarium censum 

Johanni dicto (dg: Ba) Bale filio quondam Johannis Hals de Roesmalen ab 

eodem hereditarie possidenda pro censu domini ducis annuatim exinde de 

iure solvendo dando etc atque pro hereditario censu (dg: XL sol) quatuor 

librarum monete dando et solvendo dicto domino Henrico a dicto Johanne 

Bale hereditarie nativitatis Domini ex predictis duobus bonariis 

promittens super omnia ratam servare et aliam obligationem ex parte sui 

deponere hoc adiuncto quod dictus Jo Bale in tercio bonario dictorum 

trium bonariorum prati habebit liber[um] exitum eundi et redeundi [per 

eun]dem (dg: bonar) tercium bonarium ad dicta dua bonaria #ad minus 

dampnum fraude in hiis exclusa# et alter repromisit. Testes Scilder et 

Bodo datum quinta post invocavit. 

 

BP 1175 f 037v 15 do 11-03-1367. 

Voornoemde hr Henricus gaf uit aan Gerardus van Berze zvw Johannes van 

Berze bakker 1 bunder van voornoemde 3 bunder, te weten de bunder naast 

Willelmus gnd Danen zoen; de uitgifte geschiedde voor (1) de hertogencijns, 

en thans voor (2) een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen. Voornoemde Johannes gnd Bale heeft over deze bunder recht van 

toegang tot zijn twee bunder. 

 

Dictus dominus Henricus [unum] bonarium de dictis tribus bonariis 

videlicet #illud bonarium# quod situm est versus hereditatem Willelmi 

dicti Danen zoen ut dicebat dedit ad hereditarium #censum# Gerardo de 

Be[rze filio] quondam Jo de Berze pistoris ab eodem hereditarie 

possidendum (dg: anno quolibet hereditarie pro hereditario censu) pro 

censu domini ducis annuatim etc et pro hereditario censu XL solidorum 

monete (dg: solvendo hereditarie nativitatis Domini) dando et solvendo 

dicto domino Henrico a dicto Gerardo anno quolibet hereditarie 

nativitatis Domini ex predicto bonario promittens ratam servare et 

obligationem aliam ex parte sui deponere tali tamen condicione quod 

Johannes dictus Bale habebit in dicto bonario prati liberum introitum et 

exitum eundi et redeundi per dictum bonarium ad alia duo bonaria (dg: 

prati) dictorum trium bonariorum prati ad minus dampnum fraude tamen in 

hoc exclusa et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1175 f. 038r. scan 1175_038-R. 

 Quinta post octavam pasce: donderdag 29-04-1367. 

 Secunda post reminiscere: maandag 15-03-1367. 

 

BP 1175 f 038r 01 ±do 11-03-1367. 

Johannes Rielant zv Johannes Tirelai verpachtte aan Johannes Tielkens 

Broder, voor een periode van 3 jaar, een hoeve in Sint-Oedenrode ter 

plaatse gnd Olland, welke hoeve voornoemde Johannes verworven had van het 

klooster Porta Celi. De verpachting geschiedde voor 55 pond 11 schelling, 1 

zester raapzaad maat van Sint-Oedenrode, en 3 steen vlas per jaar, een 

helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis te leveren. Voornoemde 

Johannes Tielkens Broder zal de hoeve het vierde jaar te pachters recht 

hebben. Voor de pachtperiode van 3 jaar gelden de volgende condities. 

Alle beesten zullen gezamenlijk bezit zijn. Johannes Tielkens Broder zal 

voor Johannes Rielant 2 koeien voederen. Johannes zal gedurende 12 dagen 

turf brengen? in voornoemd klooster Porta Celi, wanneer Johannes Rielant 

dat moet doen. Johannes moet voor Johannes Rielant 24 mud graan in Woensel 

ophalen en naar voornoemd klooster brengen. Johannes zal de gebouwen op de 

hoeve onderhouden. Johannes Tielkens Broder zal de oogst van een kamp dat 
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hij verworven had van hr Godefridus van Os ridder gelegen in ....... op de 

hoeve brengen. 

 

Jo Rielant filius Jo Tirelai mansum quendam ad se spectantem situm in 

parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Ollan[t cum attinentiis] 

eiusdem mansi singulis et universis ubicumque locorum tam in humido quem 

mansum cum suis attinentiis universis dictus Johannes erga co[nventum] de 

Porta Celi acquisiverat ut dicebat dedit ad (dg: hereditarium censum) 

annuum pactum Johanni fratri Tielkini ad eodem ad spacium trium annorum 

proxime futurum deinceps etc possidendum pro LV libris XI solidis monete 

(dg: dandis anno quolibet dictorum quinque) sextario seminis raparum 

mensure de Rode [?et] tribus ponderibus lini dictis steen (dg: dandis) 

anno quolibet dictorum trium annorum dandis ipsi Johanni Rielant a dicto 

Johanne Tielkens Broder [mediatim] Johannis et mediatim Domini et pro 

primo solucionis termino nativitatis Domini proxime futuro et sic 

deinceps tribus annis durantibus additis condicionibus que sequentur 

videlicet quod dictus Johannes Tielkens Broder dictum mansum cum dictis 

suis attinentiis quarto anno ad ius coloni tenebit quod omnes bestie que 

e[runt] in dicto manso dictis tribus annis durantibus Jo et (dg: H) 

Johannis erunt communes sub ista condicione quod dictus Jo Tielkens 

Broder depascet dicto Johanni Rielant dictis tribus annis durantibus duas 

vaccas (dg: q) et quod idem Johannes dictis tribus annis durantibus 

int..... ad spacium duodecim dierum cespites in dicto conventu de Porta 

Celi dum et quando dictus Johannes Rielant ?hoc facere tenebitur et quod 

i[dem] Johannes pro dicto Johanni Rielant auferet viginti quatuor modios 

(dg: siliginis) bladi in Woensel et ad dictum conventum portabit a[nno] 

quolibet dictorum trium annorum et quod ipse Johannes edificia in dicto 

manso consistentia dictis tribus annis durantibus in bona disposicione 

reservabit et sub istis condicionibus promisit warandiam et aliam 

obligationem deponet! et alter repromisit super omnia et condiciones 

fideliter adimplere hoc addito quod dictus Johannes Tielkens Broder 

fructus et proventus de campo quodam quem ipse acquisiverat erga dominum 

Godefridum de Os militem acquisiverat situm in ....... ut dicebat super 

dictum mansum tribus annis predictis durantibus portabit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 038r 02 ±do 11-03-1367. 

Gerardus van Amersoijen beloofde aan hr Henricus van Best priester 32 pond, 

een helft met Sint-Jan en een helft met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-

1367) te betalen. 

 

Gerardus de Amersoijen promisit omnia domino Henrico de Best presbitro 

XXXII libras mediatim Jo et mediatim Martini hyemalis proxime futurum 

persolvendas. Testes datum ut [supra]. 

 

BP 1175 f 038r 03 ±do 11-03-1367. 

Walterus gnd van den Dale ev Elizabeth en Joest Vulincs van Oerscot ev 

Agnes, dvw Mathijas van Melcrode, verkochten aan Johannes gnd Baten zoen 

van Eijndoven (1) een stuk land in Woensel, bij de plaats Zoe enerzijds en 

Matheus gnd Rutten zoen anderzijds, (2) een beemd in Woensel, ter plaatse 

Brugbos, tussen Johannes Ketelers enerzijds en erfgoed dat behoort tot de 

goederen gnd van der Ponte anderzijds, belast met de grondcijnzen. 

 

Walterus dictus van den Dale (dg: et Joest) maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris et Joest (dg: Bolant) Vulincs de Oerscot maritus 

(dg: et) legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris filiarum quondam 

Mathije de Melcrode et ipsa Agnes cum dicto (dg: Joest) Judoco tamquam 

cum suo tutore peciam terre ad ipsos spectantem que fuerat dicti quondam 

Mathije sitam in parochia de Woensel prope locum dictum Zoe ex uno et 

hereditatem Mathei dicti Rutten zoen ex alio ut dicebat atque quoddam 

pratum ad ipsos spectans quod fuerat eiusdem quondam Mathije situm in 
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dicta parochia in loco dicto Brugbossche inter hereditatem Johannis 

Ketelers ex uno et hereditatem spectantem ad bona dicta van der Ponte ex 

alio ut dicebat hereditarie vendiderunt Johanni dicto Baten zoen de 

Eijndoven promittentes indivisi warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum exinde de jure solvendis. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 038r 04 ±do 11-03-1367. 

Arnoldus Prime van Eijndoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Prime de Eijndoven prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 038r 05 ±do 11-03-1367. 

Walterus zvw Henricus van Belver smid verkocht aan Enghelberna gnd van 

Esche een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit 1/5 deel in een hoeve gnd ten Rijselo, die was van 

voornoemde wijlen Henricus, onder de vrijheid van Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Kerkhoven. 

 

Walterus filius quondam Henrici de Belver fabri hereditarie vendidit 

Enghelberne dicte de Esche hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et ad Buscum 

tradendam ex una quinta parte ad dictum venditorem spectante in manso 

dicto ten Rijseloe qui fuerat dicti quondam Henrici sito infra libertatem 

ville de Oesterwijc in loco dicto de Karlichoven atque de attinentiis 

eiusdem quinte partis supradicti mansi ut dicebat promittens warandiam 

questionem proximitatis et obligationem deponere promittens sufficientem 

facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 038r 06 ±do 11-03-1367. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel szv Johannes van Woudrichem beloofde aan 

Elizabeth gnd Dummekaets van Zonne 12? mottoen met Sint-Jacobus aanstaande 

(zo 25-07-1367) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel gener Jo de Woudrichem 

promisit super omnia Elizabeth dicte Dummekaets de Zonne XI[I..] mottoen 

boni ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 038r 07 ±do 11-03-1367. 

Johannes van Binchem droeg over aan Ricoldus Borchgreve 26 roeden erfgoed, 

gnd moer, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Kolkven, naast erfgoed van de 

Minderbroeders van Den Bosch, om uit te graven tot aan het zand. 

 

Johannes de Binchem viginti sex virgatas hereditatis dicte moer ad se 

spectantes sitas in parochia de Oesterwijc in loco dicto Kolc Ve[nne] 

contigue iuxta hereditatem fratrum minorum de Busco ut dicebat (dg: 

hereditarie) legitime supportavit Ricoldo Borchgreve ab eodem (dg: 

Henrico) #Ricoldo# possidendas d.... ....... ipse effodere usque ad 

arenam fecerit et resignavit promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 038r 08 ±do 11-03-1367. 
Theodericus Cloenken was gegoed in de Vughterstraat. 

Arnoldus gnd Vos van Waelwijc en zijn zoon Johannes hadden destijds 

overgedragen aan Johannes zv Metta? gnd des Wulvers het deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van een zekere ....... in 1/3 deel van (1) een 

huis en erf, eertijds van wijlen Wellinus gnd tSweens, in Den Bosch, naast 

het huis van Postel, (2) een huis en erf eertijds van wijlen Theodericus 

gnd Cloenken snijder, (3) cijnzen die Willelmus gnd Hontdermarcke aan 

voornoemde Theodericus Cloenken betaalde uit een erfgoed in de Kerkstraat. 

Voornoemde Johannes droeg voornoemd 1/3 deel over aan Arnoldus van Waderle. 
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Notum sit universis presentia visuris quod cum Arnoldus dictus Vos de 

Waelwijc et Johannes eius filius totam partem et omne ipsis de morte 

cuiuscumque ....... successione advolutas seu alias quoquo modo 

competentes aut competituras in tercia parte domus et aree que fuerant 

quondam Wellini dicti tSweens site in Busco contigue iuxta domum de 

Postula atque in tercia parte domus et aree que fuerat quondam Theoderici 

dicti Cloenken sartoris necnon in tercia parte cens[uum] quos Willelmus 

dictus Hontdermarcke dicto Theoderico Cloenken solvere consuevit ex 

hereditate ipsius Willelmi sita in vico ecclesie Johanni filio Me[tte?] 

dicte des Wulvers hereditarie supportassent prout in litteris scabinorum 

etc constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Johannes 

dictas partem et [ius] predictarum hereditatum sibi ut dictum est 

supportatas hereditarie supportavit Arnoldo de Waderle simul cum 

predictis litteris et jure promittens ratam servare ob[ligationem] ex 

parte sui deponere. Testes Eelkens et Ywyns datum ut supra. 

 

BP 1175 f 038r 09 do 29-04-1367. 

Theodericus van Zeelst droeg over aan voornoemde Arnoldus van Waderle alle 

goederen van Rutgherus gnd Eghens zoen, aan voornoemde Theodericus 

gerechtelijk verkocht door Theodericus Posteels. 

 

(dg: #Dictus#) Theodericus de Zeelst omnia bona Rutgheri dicti Eghens 

zoen vendita eidem Theoderico a Theoderico Posteels per judicem et 

m[ediante] sententia scabinorum de Busco prout in litteris scabinorum de 

Busco hereditarie supportavit dicto Arnoldo simul cum dictis litteris et 

jure promittens ratam servare obligationem ex p[arte] sui deponere. 

Testes Adam et Theodericus datum quinta post octavam pasce. 

 

BP 1175 f 038r 10 ±do 11-03-1367. 

Voornoemde Theodericus van Zeelst droeg over aan voornoemde Arnoldus van 

Waderle 1/3 deel van (1) een huis en erf in Den Bosch, naast het huis van 

Postel, (2) 20 schelling b-erfcijns, gaande uit een huis en erf van mr 

Willelmus Hontdertmarke, in de Kerkstraat, welk 1/3 deel aan voornoemde 

Theodericus gerechtelijk was verkocht door voornoemde Arnoldus van Waderle. 

Johannes van Abrugghen behoudt 5 hont land in Empel ter plaatse 

Stertsgrave, tussen ....... Gruijter van Vauderic enerzijds en Yda van 

Abrugghen anderzijds, aan Willelmus zv Nicholaus van Enghelen verkocht. 

 

Dictus Theodericus de Zeelst terciam partem domus et aree site in Busco 

iuxta domum de Postula atque terciam partem XX solidorum hereditarii 

census sol[vendi] hereditarie de domo et area magistri Willelmi 

Hontdertmarke sita in vico ecclesie venditas eidem Theoderico a dicto 

Arnoldo de Wade[rle] per judicem et mediante sententia scabinorum prout 

in litteris scabinorum etc hereditarie supportavit dicto Arnoldo 

promittens ratam servare obligationem ex parte sui deponere s[alvis] 

Johanni de Abrugghen quinque hont terre ad se spectantibus sitis in 

parochia de Empel ad locum (verbeterd uit: campum) dictum Stertsgreve 

inter hereditatem ....... Gruijter de Vauderic ex uno et hereditatem Yde 

de Abrugghen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio 

Nicholai de Enghelen pro hereditate censu et aggere libera (dg: 

promittens) promittens warandiam questionem proximitatis et obligationem 

deponere. Testes Willelmus et Bodo datum ut supra. 

 

BP 1175 f 038r 11 ±do 11-03-1367. 

Rodolphus Hals verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus Hals prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 038r 12 ±do 11-03-1367. 

Rutgherus zvw Rutgherus van Kessel verkocht aan zijn schoonzoon Henricus zv 

Hermannus Riemslegher een stuk land in Kessel, tussen kvw Willelmus van 
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Ghewanden enerzijds en nkvw hr Akarinus van Kessel priester anderzijds, met 

een eind strekkend aan het land gnd Centland en met het andere einde aan 

het land gnd Ekpoel, belast met 3 maten dijk voor de toegang van het 

woonhuis van wijlen jkvr Heilwigis sv Arnoldus van Waderle, 1 voet dijk op 

de gemene dijk Cluse? en de zegedijk. 

 

Rutgherus filius quondam Rutgheri de Kessel peciam terre ad se spectantem 

sitam in parochia de Kessel inter hereditatem liberorum quondam Willelmi 

de Ghewanden ex uno et hereditatem (dg: liberorum) #puerorum naturalium# 

quondam domini Akarini de Kessel presbitri ex alio tendentem cum uno fine 

ad [terram] dictam Centlant et cum reliquo fine ad terram dictam Ecpoel 

in ea quantitate qua ibidem sita est et ad dictum Rutgherum pertinere 

dinoscitur hereditarie vendidit Henrico filio Hermanni Riemslegher suo 

genero promittens warandiam et obligationem deponere exceptis tribus 

mensuris (dg: terre) aggeris (dg: atque una mensura aggeris) sitis ante 

ostium habitationis #quondam# domicelle Heilwigis sororis Arnoldi de 

Waderle atque pedata aggeris sita supra communem aggere? cluse? (dg: ad 

dictam de jure [per]tinentibus testes Eelkens et Ywyns datum ut supra) 

aggere dicto zeghedike ad dictam peciam terre de iure pertinentibus. 

Testes ?Eelkens et Ywyns datum ut [supra]. 

 

BP 1175 f 038r 13 ma 15-03-1367. 

Johannes van Vessem rademaker beloofde aan Lambertus Baten zoen 7 pond geld 

met Lethare-Jerusalem aanstaande (zo 28-03-1367) te betalen. 

 

Jo de Vessem rotarius promisit super omnia Lamberto Baten zoen VII libras 

monete ad dominicam letare Iherusalem proxime persolvendas. Testes 

Scilder et Coptiten datum secunda post reminiscere. 

 

1175 f. 038v. scan 1175_038-V. 

 Tercia post reminiscere: dinsdag 16-03-1367. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 18-03-1367. 

 

BP 1175 f 038v 01 di 16-03-1367. 

Orri zvw Franco gnd van Mirabellum verkocht aan Arnoldus Haec zv 

Godescalcus van Bladel 1/3 deel van een jaarrente van 10 pond, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penning gerekend of 

ander paijment van dezelfde waarde, welke jaarrente wijlen Ghisbertus 

Lisscap beloofd had aan Zophensia van Driel en haar dochter Truda, een 

helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, en welk 1/3 

deel Godefridus gnd van Driel en zijn vrouw Truda, dvw Ghisbertus Lisscap 

en Zophensia gnd van Driel, verkocht hadden aan hr Johannes van Plasghe 

ridder, en welk 1/3 deel voornoemde hr Johannes van Plasghe ridder verkocht 

had aan voornoemde Orri. 

 

Orri filius quondam Franconis dicti de Mirabello terciam partem de annua 

pensione decem librarum grosso (dg: -rum) Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis computato seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris (dg: quam terciam partem dicte annue venditam 

hereditarie domino Johanni de Plasghe a Godefrido dicto de Beke marito et 

tuto) quam pensionem annuam decem librarum dicte monete Ghisbertus 

quondam Lisscap promisit ut debitor principalis super se et bona sua 

omnia dare et solvere Zophensie de Driel et Trude eius filie anno 

quolibet pro una medietate Domini et pro reliqua medietate Jo et quam 

terciam partem dicte annue pensionis decem librarum dicte monete 

Godefridus dictus de Driel maritus et tutor legitimus Trude sue uxoris 

filie quondam quondam Ghisberti Lisscap et Zophensie dicte de (dg: de) 

Driel et eadem Truda domino Johanni de Plasghe #militi# hereditarie 

vendiderant et quam terciam partem dicte annue pensionis decem librarum 

dictus dominus Jo de Plasghe miles hereditarie vendiderat dicto Orri 

prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo Haec filio Godescalci de 
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Bladel ab eodem supportavit cum dictis litteris et cum omnibus aliis 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Scilder et Jacobus datum tercia post reminiscere. 

 

BP 1175 f 038v 02 di 16-03-1367. 

Petrus Moers verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Moers prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 038v 03 di 16-03-1367. 

Hilla dvw Bartholomeus gnd Quade Heinen zoen gaf uit aan Bodo zvw 

Godefridus Dunnecop een huis en erf, eertijds van voornoemde wijlen 

Bartholomeus en zijn vrouw Heilwigis, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Johannes van Zidewijnden enerzijds en Elijas bakker 

anderzijds, strekkend van de Orthenstraat achterwaarts tot aan de 

stadsmuur, voor voornoemde Elijas gereserveerd het deel dat hij van 

voornoemd erfgoed had verworven; de uitgifte geschiedde voor (1) de 

hertogencijns, (2) 20 schelling oude pecunia b-erfcijns, (3) een b-erfcijns 

van 4 pond geld aan Zeba Bucs, (4) 35 schelling gemeen paijment b-erfcijns 

aan andere lieden, en thans voor (5) een n-erfcijns van 6 pond geld “ten 

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

voor het eerst met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1367). De verkrijger 

beloofde de cijns van 6 pond te betalen uit voornoemd huis en erf, en 

tevens uit een erfgoed achter voornoemd huis en erf gelegen, strekkend van 

het huis en erf tot aan de Dieze. 

 

Hilla filia quondam (dg: Henrici) Bartholomei dicti Quade Heinen zoen cum 

tutore domum et aream (dg: ad se) que fuerant dicti quondam Bartholomei 

et Heilwigis sue uxoris sitam in Busco in vico Orthensi inter hereditatem 

Johannis de Zidewijnden ex uno et inter Elije pistoris ex alio tendentem 

ibidem a dicto vico retrorsum (dg: ret) ad murum dicti oppidi salva dicto 

Elije sua parte quam ipse de dicta hereditate et (dg: ?area) acquisiverat 

ut dicebat dedit ad hereditarium censum Bodoni filio quondam Godefridi 

Dunnecop ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: viginti) censu ducis 

ipsi domino duci pro viginti solidis antique pecunie hereditarii census 

atque pro hereditario censu quatuor librarum monete Zebe Bucs atque pro 

triginta quinque solidis communis pagamenti hereditarii census aliis 

hominibus exinde solvendis dandis etc prenominatis a dicto Bodone atque 

pro hereditario censu sex librarum monete pro tempore dando mediatim Jo 

et mediatim #Domini# et pro primo solucionis termino nativitatis Domini 

proxime futuro promittens cum tutore ratam servare obligationem (dg: ex 

p) deponere et alter repromisit se daturum ipsi Hille dictum censum ex 

dicta domo et area atque de hereditate quadam sita retro dictam domum et 

aream tendente a dicta domo et area ad Dijesam ibidem ut. Testes Eelken 

et Ywyn datum tercia post reminiscere. 

 

BP 1175 f 038v 04 di 16-03-1367. 

Voornoemde Hilla dvw Bartholomeus gnd Quade Heinen zoen verkocht aan 

voornoemde Bodo zvw Godefridus Dunnecop een deel van de oude stadsmuur, 20 

voet en 4 duimbreedtes, staande achter het erfgoed van voornoemde wijlen 

Heilwigis, en een deel van een erfgoed, 20 voet en 4 duimbreedtes breed, 

aldaar achter voornoemd huis en erf, buiten voornoemde muur, tussen erfgoed 

van voornoemde Johannes van Zidewijnden enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Elias anderzijds, welke delen van de muur resp. erfgoed voornoemde wijlen 

Heilwigis verworven had van de stad Den Bosch. 

 

Dicta Hilla cum tutore quandam partem antiqui muri oppidi de Busco XX 

pedatas et latitudinem quatuor pollicum continentem stantem retro 

hereditatem dicte quondam Heilwigis atque partem hereditatis viginti 

pedatas et latitudinem quatuor pollicum in latitudine continentis sitam 

ibidem retro dictam domum et aream extra dictum murum inter hereditatem 
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dicti Johannis de Zidewijnden ex uno et hereditatem dicti Elie ex alio 

quas duas partes dicti antiqui muri ac dicte hereditatis dicta quondam 

Heilwigis erga oppidum de Busco acquisiverat prout in litteris vero 

sigillo dicti oppidi etc et quas partes dicta Hilla sibi de morte dicte 

quondam Heilwigis sue matris successione advolutas esse dicebat 

hereditarie vendidit dicto Bodoni supportavit simul dictis litteris et 

jure promittens ratam servare obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 038v 05 di 16-03-1367. 

Gerardus Raet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Raet prebuit et reportavit (dg: datum) totam hereditatem. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 038v 06 do 18-03-1367. 

Arnoldus gnd van der Hullen verkocht aan Bruijstinus gnd van Andel een 

erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch aan het 

woonhuis van voornoemde Arnoldus te leveren, gaande uit 3 bunder beemd van 

Jacobus gnd van de Kerkhof van Berkel, in Udenhout, ten einde van erfgoed 

van het klooster van Tongerloo, beiderzijds tussen erfgoed van het klooster 

van Tongerloo, welke erfpacht aan voornoemde Arnoldus was verkocht door 

voornoemde Jacobus van de Kerkhof. Met achterstallige termijnen. 

 

Arnoldus dictus van der Hullen annuam et hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Buscoducis solvendam anno quolibet 

hereditarie in festo purificationis beate Marie virginis et in Buscoducis 

ad domum habitationis dicti Arnoldi tradendam et deliberandam ex tribus 

bonariis prati Jacobi dicti de Atrio de Berkel sitis in Udenhout ad finem 

#hereditatis# monachorum de Tongherloe inter hereditates monachorum de 

Tongherloe ex utroque latere coadiacentes venditam dicto Arnoldo a Jacobo 

de Atrio predicto prout in litteris hereditarie vendidit Bruijstino dicto 

de Andel (dg: ab) ab eodem supportavit simul cum dictis litteris atque 

cum omnibus arrestadiis dictis communiter afterstel sibi restantibus et 

deficientibus ut dicebat et cum jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Bodo et Jacobus datum quinta 

post Reminiscere. 

 

BP 1175 f 038v 07 do 18-03-1367. 

Elizabeth wv Johannes gnd Scoerman, Ghiselbertus, Henricus, Danijel en 

Truda, haar kinderen, en Ghisbertus gnd Godens zoen ev Bata dv voornoemde 

Elizabeth verkochten aan Johannes van Cnode, tbv hr Rijcoldus Koc ridder, 

een huis en tuin, eertijds van voornoemde wijlen Johannes en een hofstad 

naast voornoemd huis en tuin, in Geffen, tussen Nijcholaus Femien zoen 

enerzijds en Paulus van de Linde anderzijds. 

 

Elizabeth (dg: dicta Scoermans) relicta quondam Johannis dicti Scoerman 

Ghiselbertus Henricus Danijel et Truda eius liberi cum suis tutoribus ad 

hoc a dictis Elizabeth et Truda electis etc et Ghisbertus dictus Godens 

zoen maritus etc Bate sue uxoris filie dicte Elizabeth domum et ortum 

(dg: ad s) qui fuerant dicti quondam Johannis (dg: atque do) atque 

quoddam domistadium dictis domui et orto adiacens sitos in parochia de 

Gheffen inter hereditatem Nijcholai Femien zoen ex uno et inter 

hereditatem Pauli de Tilia ex alio ut dicebat hereditarie vendiderunt Jo 

de Cnode ad opus domini Rijcoldi Koc militis ab eodem domino Rijcoldo etc 

supportaverunt ?etc promittentes cum dictarum Elizabeth et Trude 

tutoribus warandiam et questionem proximitatis et omnem aliam 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 038v 08 do 18-03-1367. 

Zebertus zvw Johannes gnd Wert verkocht aan Willelmus gnd Loijer zvw 
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Willelmus Loijer een n-erfcijns van 20 schelling geld etc, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) een huis en tuin in Oss, ter plaatse gnd aan den 

Heuvel, tussen Godefridus Kerman enerzijds en Mathijas zvw Albertus smid 

anderzijds, (2) de helft van ½ morgen land in Oss, achter de plaats gnd 

Ussen, tussen een zekere Theij Peters zoen enerzijds en Johannes gnd 

Oyveder anderzijds, (3) de helft van ½ morgen land in Oss, achter 

Schadewijk, tussen voornoemde Godefridus Kerman enerzijds en eertijds 

wijlen Albertus smid anderzijds. Huis en tuin waren belast met een 

b-erfcijns van 5 schelling gemeen paijment. 

 

Zebertus filius quondam Johannis dicti Wert hereditarie vendidit Willelmo 

dicto Loijer filio quondam Willelmi Loijer hereditarium censum XX 

solidorum monete etc solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et 

orto dicti venditoris sitis in parochia de Os ad locum dictum (dg: Ho) 

aen den Hoevel inter hereditatem Godefridi Kerman ex uno et inter 

hereditatem Mathije filii quondam Alberti fabri ex alio ut dicebat atque 

ex (dg: dimidio) medietate unius dimidii jugeri terre siti in #dicta# 

parochia de Os retro locum dictum Ussen inter hereditatem cuiusdam dicti 

Theij Peters zoen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Oyveder ex 

alio latere necnon ex medietate dimidii jugeri terre siti in dicta 

parochia retro Scadewijc inter hereditatem Godefridi Kerman predicti ex 

uno latere et (dg: ex) inter hereditatem que fuerat quondam Alberti fabri 

ex alio ut dicebat ab eodem etc supportavit etc promittens warandiam et 

questionem proximitatis et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu quinque solidorum communis pagamenti annuatim ex domo 

et orto predictis prius de jure solvendo ut dicebat promisit insuper 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 038v 09 do 18-03-1367. 

(dg: Arnoldus Koijt en Willelmus zv Ludovicus gnd van der Eijkendonc) 

 

(dg: Arnoldus Koijt et Willelmus filius Ludovici dicti van der 

Eijkendonc) 

 

BP 1175 f 038v 10 do 18-03-1367. 

Jacobus gnd van den Yvenlaer zv Johannes van den Yvenlaer en Andreas zvw 

Letta van den Yvelaer beloofden aan Elizabeth wv Petrus van Zonne 16 pond 

geld met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (za 01-05-1367) te betalen. 

 

Jacobus dictus van den Yvenlaer filius Johannis van den Yvenlaer et 

Andreas filius quondam Lette van den Yvelaer promiserunt indivisi super 

omnia Elizabeth relicte quondam Petri de Zonne XVI libras monete ad diem 

beatorum Philippi et Jacobi proximum persolvendas. Testes Scilder et Ywyn 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 038v 11 do 18-03-1367. 

Johannes van Achel en Goeswinus Moedel Dicbier beloofden aan hr Arnoldus 

van Wesel, tbv Petrus Asinarius resp. aan de houder van de brief, 18 oude 

schilden met Pinksteren aanstaande (zo 06-06-1367) te betalen, op straffe 

van 1. 

 

Jo de Achel et Goeswinus Moedel Dicbier promiserunt indivisi super omnia 

ex iusto debito domino Arnoldo de Wesel (dg: XVIII aude scild) ad opus 

Petri Asinarii seu latoris presentium XVIII aude scilde ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos sub pena unius. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 038v 12 do 18-03-1367. 

Walterus zvw Henricus de Bie van Drunen beloofde aan Johannes van Best zvw 

Ancelmus van den Wiel 10 pond 5 groten geld na maning te betalen. 
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Walterus filius quondam Henrici de Bie de Drunen promisit super omnia 

Johanni de Best filio quondam Ancelmi van den Wiel X libras et quinque 

grossos monete ad monitionem persolvendas. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 038v 13 do 18-03-1367. 

Hr Henricus Pepken!, regulier kanunnik van H.Maria in Berna, prepositus van 

voornoemd klooster, verhuurde, namens de hr abt en het klooster, aan 

Jacobus zvw Arnoldus van der Heijden een tiende graan van het klooster, 

gelegen in Middelrode, over de brug, zoals Jacobus van den Noddenvelt die 

heeft, voor een periode van 10 jaar, ingaande Pinksteren over 1 jaar (zo 

28-05-1368), voor 72 pond, 1 mottoen voor 26 groot gerekend54, elk jaar met 

Lichtmis te betalen. 

 

Dominus Henricus Pepken! canonicus regularis beate Marie in Berna 

prepositus dicti conventus ut dicebat nomine ex parte domini abbatis et 

conventus decimam bladi eiusdem conventus sitam in Middelrode ultra 

pontem ibidem cum attinentiis suis universis prout dictam decimam cum 

suis attinentiis Jacobus van den Noddenvelt d.... habuit ut dicebat 

locavit recto locacionis modo Jacobo filio quondam Arnoldi van der 

Heijden ab eodem ad spacium decem annorum a festo penthecostes proxime 

futuro ultra annum deinceps sine medio subsequentium persolvendam anno 

quolibet eorum pro septuaginta duabus libris 1 mutone boni auri etc pro 

XXVI grossis computato dando anno quolibet eorundem purificationis 

promittens warandiam pro premissis ita quod suum manipulum etc. 

 

1175 f. 039r. scan 1175_039-R. 

 Sabbato post pascha: zaterdag 24-04-1367. 

 Quinta post octavam pasche: donderdag 29-04-1367. 

 Sexta post octavam pasce: vrijdag 30-04-1367. 

 In die Philippi et Jacobi apostolorum: zaterdag 01-05-1367. 

 

BP 1175 f 039r 01 za 24-04-1367. 

Theodericus Posteel enerzijds en de broers Petrus en Gerardus, kvw Henricus 

gnd Posteel, Gerardus Eelkini, voor zich en voor Arnoldus bv voornoemde 

Petrus en Gerardus, anderzijds beloofden zich te houden aan het unanieme 

oordeel van Johannes gnd Groet van Berlaer en Theodericus gnd van Zeelst, 

door de eerste partij verkozen, en Rodolphus Roesmont en Willelmus Eelkini, 

door de tweede partij verkozen. Komen de 4 scheidslieden niet binnen de 

afgesproken tijd tot een unaniem oordeel, dan zal Arnoldus Berwout een 

bindende uitspraak doen. Willelmus zv voornoemde Henricus Postele beloofde 

overeenkomstig. Het was niet tot een unanieme uitspraak gekomen en daarom 

deed Arnoldus Berwout de uitspraak, als volgt. 

Voornoemde Theodericus Postel of degenen die de helft verworven hadden van 

een huis55 en erf, dat eertijds was van wijlen Arnoldus gnd Poeldonc en zijn 

vrouw Mechtildis, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed dat nu is van 

Nijcholaus gnd Piec enerzijds en een straatje dat leidt naar het water 

anderzijds, zal of zullen die helft behouden. Voornoemde Theodericus of 

degenen die van hem 2 morgen land in de dingbank van Meerwijk ter plaatse 

op Henxstem verworven hadden, zullen die 2 morgen behouden. Voornoemde 

Theodericus of degenen die van hem een hoeve land verworven hadden, ter 

plaatse Cromvoirt, die was van wijlen zijn vader Willelmus Posteels en 

wijlen zijn moeder Mechtildis, met alle toebehoren, zal of zullen die 

behouden. Voornoemde Petrus, Gerardus, Willelmus, broers, en hun 

schoonbroer Gerardus Eelkens en Arnoldus, bv Petrus, Gerardus en Willelmus, 

                         
54 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042v scan 084, 1367, Item ontfaen van der stat XVI 
lib enen mottoen voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-043r scan 085, 1367, 

Item gecocht tiegen Goedeken Posteels soen IIII lib siaers om LXII lib den mottoen gerekent 

voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-045r scan 089, 1367, Ghecoft bi 

Gerard Groij end Ant van Beke als proest onser Vrouwen IIII lib !tsairs teghen Jan Piken Heijn 

Becker soen lib om XVI lib den mottoen voer XXVI gr …. 

55 Zie → BP 1175 f 244r 15 di 12-11-1370, overdracht van erfcijns van 40 schelling die uit ¼ 
deel van dit huis gaat. 
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hebben geen enkel recht in bovengenoemde goederen. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Theodericus Posteel ex una 

parte et Petrus et (dg: Eger) Gerardus fratres liberi quondam Henrici 

dicti Posteel Gerardus Eel[kini] pro se ipsis et pro Arnoldo (?dg: et) 

fratre Petri et Gerardi predictorum ex altera parte super omnibus 

singulis litibus dissencionibus discordiis atque controversiis necnon 

[super] causis (dg: lig) litigiosis inter dictas partes a quocumque 

tempore evoluto usque in presentem diem quacumque occacione habitis seu 

motis compromisissent ut debitores principales [super se] et bona sua 

omnia in discretos ac bonos viros scilicet in Johannem dictum Groet de 

Berlaer et in Theodericum dictum de Zeelst ad hoc a prima parte in 

Rodolphum Roesmont et in Willelmum Eelkini ad hoc (dg: ab) ab altera 

parte electos tamquam in eorum arbitros arbitratores seu .....es 

componentes se ratum et firmum perpetuis temporibus si[ne] aliqua 

contradictione observaturos quidque dicti arbitri etc infra tempus? ad 

hoc (dg: in dicto) a dictis (dg: partibus) #arbitris#) in dicto 

compromisso statutum inter dictas partes unanimiter et concorditer 

dixerint [et] pronunciaverint sub ea tamen condicione si dicti arbitri 

etc eorum dictum inter dictas partes occacione (dg: pro) premissorum non 

pronunciaverint iuxta modum prescriptum et inf[ra] tempus? ipsis iuxta 

formam dicti compromissi statutum extunc Arnoldus Berwout erit arbiter 

superior et quecumque dictus (dg: arbiter) Arnoldus arbiter superior 

inter dictas (dg: dicta) occacione premissorum (dg: infra) post tempus? 

pronunciationis dictorum quatuor arbitrorum si ipsi concorditer non 

pronunciaverint seu concordare nequerint usque ad octavas pa[sce] (dg: 

deinceps sine medio subsequentes) tunc proxime futuras pronunciaverit seu 

dixerit hoc ipse partes ut debitores principales sub obligatione premissa 

perpetue ratum et firmum observare promisissent prout in litteris #(hier 

de volgende alinea invoegen)# et cum dicti quatuor arbitri etc suum 

arbitrum inter dictas partes occacione premissorum infra tempus? e.... 
?ut dictum est statutum unanimiter non pronunciaverunt ut dictus Arnoldus 

dicebat constitutus igitur coram scabinis infrascriptis tamquam arbiter 

superior arbitrum seu dictum inter dictas partes premissorum occacione 

pronunciavit in hunc modum. 

 

(deze alinea invoegen in de alinea hierboven) Et cum Willelmus filius 

dicti Henrici Postele (dg: pro) promisisset ut debitor principalis super 

omnia (dg: quod ipse omnia et singula in dicto compromisso contenta rata 

servare prout in aliis) quod ipse ratum et firmum perpetuis temporibus 

sine aliqua contradictione dictum seu arbitrum quod dicti arbitrores 

pronunciabunt seu dicent inter dictas partes scilicet occacione liti[um] 

dissencionis discordie atque controversie inter dictas partes et dictum 

Willelmum a quocumque tempore evoluto usque in presentem diem quacumque 

occacione habitorum sive motorum (dg: se) dictusque Willelmus 

recognovisset se omnino fore obligatum huiusmodi dictum seu arbitrum 

ratum servare iuxta modum et formam dicti compromissi prout in 

quibuscumque aliis litteris. 

 

In primis videlicet quod dictus Theodericus (dg: seu ille vel in domo et 

area que) #Postel (dg: et) seu illi qui (dg: domum et ortum ?in) 

medietatem domus et aree que# fuerant quondam Arnoldi #dicti# Poeldonc 

(dg: sitam in) et Mechtildis quondam eius uxoris sita in Buscoducis ad 

forum inter hereditatem que nunc est Nijcholai dicti Piec #ex uno# et 

inter viculum tendentem ibidem usque aquam #ex alio# hereditarie et 

pacifice #eandem (dg: domum et aream) medietatem dicte do[mus]# habebunt 

et (dg: he) possidebunt item pronunciavit quod dictus Theodericus duo 

jugera terre sita in territorio de Meerwijc ad locum dictum op Henxstem 

(dg: que quondam fuerant Mechtildis seu illi qui dicta duo juger super 

quibus ipsi Petrus Gerardus et Gerardus Willelmus fratres et Gerardus 

eorum sororius dictum Theodericum coram dictis arbitris ....... .......) 
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seu illi qui dicta duo jugera terre erga eundem Theodericum (dg: h) 

acquisiverant hereditarie et pacifice habebunt et possidebunt. 

 

Item pronunciavit dictus Arnoldus superior arbiter quod dictus 

Theodericus mansum terre situm in loco dicto Crumvoirt qui fuerat quondam 

Willelmi Posteels sui patris et Mechtildis quondam sue matris cum omnibus 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis #ubicumque locorum sitis# 

seu illi qui dictum mansum #cum suis attinentiis# erga eundem Theodericum 

(dg: po) acquisiverant hereditarie et pacifice habebunt et possidebunt. 

 

Insuper pronunciavit dictus (dg: arbiter) Arnoldus superior (dg: ab) 

arbiter quod dicti Petrus Gerardus Willelmus fratres et Gerardus Eelkens 

eorum sororius atque Arnoldus frater dictorum Petri Gerardi et Willelmi 

nunquam aliquod jus in dictis bonis atque eorum attinentiis universis 

habebunt (dg: pos) quovismodo nec !optinebunt super quibus bonis (dg:V 

cum) videlicet super medietate domus et aree supradicte duobus jugeribus 

terre et manso terre predictis cum eorum attinentiis supradictis lites et 

discordia fuerant #ex...# inter (dg: d) partes (dg: su) supradictas et 

hiis mediantibus dictus Arnoldus superior arbiter pronunciavit dictas 

partes omnino et concorditer fore pacificatas atque omnes et singulas 

lites et discordias inter dictas partes occacione premissorum habitas 

sive (dg: sve) motas omnino esse sedatas et annullatas. Testes Adam 

Godefridus Gerardus et Theodericus datum sabbato post pascha. 

 

BP 1175 f 039r 02 za 24-04-1367. 

Theodericus gnd Posteel, zijn zuster Aleijdis Posteele en Willelmus zv 

voornoemde Aleijdis beloofden aan Adam van Mierd, tbv de broers Petrus, 

Gerardus en Willelmus, zvw Henricus Posteel, en Gerardus Eelkens, 60 

mottoen met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1367) te betalen. 

 

(dg: Di) Theodericus dictus Posteel Aleijdis Posteele eius #soror# et 

Willelmus ?filius ?dicte #Aleijdis# promiserunt indivisi super omnia #Ade 

de Mierd ad opus# Petri et Gerardi Willelmi fratribus liberis quondam 

Henrici P[osteel] et Gerardi Eelkens sexaginta mutones boni auri etc ad 

nativitatem Domini proxime futuram persolvendos. Testes Adam et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1175 f 039r 03 za 24-04-1367. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 039r 04 do 29-04-1367. 

Walterus zvw Walterus gnd Hoepkens zoen van Soen verkocht aan Johannes zv 

Reijnerus van Nederwetten (1) ¼ deel, dat aan hem gekomen was na overlijden 

van zijn vader Walterus, resp. aan hem zal komen na overlijden van zijn 

moeder Belia, in een beemd gnd ....... Speekt, in Gerwen, tussen Johannes 

zv Nicholaus zv Hilla enerzijds en kvw Petrus van Sceijteldonc anderzijds, 

(2) de helft, die aan hem zal komen na overlijden van zijn moeder Belia, in 

een beemdje in N...., tussen de gemene beemden van Keellaar, tussen Truda 

van der Straten enerzijds en Katerina ?dvw Arnoldus van der Straten 

anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Walterus filius quondam Walteri dicti Hoepkens zoen de Soen quartam 

partem ipsi de morte dicti quondam Walteri sui patris successione 

advolutam in quodam prato dicto communiter ....... Speect in parochia de 
!Ghwerwen inter hereditatem Johannis filii Nicholai filii Hille ex u[no] 

et hereditatem liberorum quondam Petri de Sceijteldonc ex alio atque 

quartam partem dicto Waltero post mortem Belie sue matris successione 

[advol]vendam in eodem prato atque medietatem dicto Woltero post mortem 

dicte Belie successione advolvendam in pratulo quodam sito in parochia de 
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N.... inter communia prata de Keellaer inter hereditatem Trude van der 

Straten ex uno et hereditatem Katerine dicte quondam Arnoldi van der 

Straten e[x alio] ut dicebat hereditarie vendidit (dg: ..) Johanni filio 

Reijneri de Nederwetten et ab eodem promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus de jure ....... Testes Neijsel et Ywyns datum 

quinta post octavas pasche. 

 

BP 1175 f 039r 05 vr 30-04-1367. 

Theodericus Zoetmelc de jongere verkocht aan Thomas zvw Willelmus gnd Veren 

Ghisenraden zoen een n-erfcijns56 van 4 pond geld, een helft te betalen met 

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

Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van Godefridus Posteel enerzijds en 

erfgoed van Nicholaus van Beerze anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld. 

 

Theodericus Zoetmelc junior hereditarie vendidit Thome filio quondam 

Willelmi dicti Veren Ghisenraden zoen hereditarium censum IIIIor librarum 

monete [solvendum] hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

domo et area dicti venditoris sita in Busco ad forum piscium inter 

hereditatem Godefridi Posteel ex [uno et inter] hereditatem Nicholai de 

Beerze ex alio ut dicebat promittens warandiam questionem proximitatis et 

aliam obligationem deponere excepto hereditario censu quatuor librarum 

dicte [monete] prius solvendo promittens sufficientem facere. (dg: 

Scilder et) Sceijvel et Scilder datum sexta post octavam (dg: pent) 

pasce. 

 

BP 1175 f 039r 06 vr 30-04-1367. 

Zanderus van Driel en Goeswinus gnd Campen zvw Lambertus gnd Campen maakten 

een erfdeling van een huis57, erf en tuin, eertijds van wijlen voornoemde 

Lambertus, in Den Bosch, in een straat gnd Huls, tussen erfgoed van Egidius 

Leijdeckers enerzijds en een straatje dat leidt naar de windmolen aldaar 

anderzijds. Uitgaande van een stijl van een kamer in genoemd huis, werd het 

huis verdeeld. Het deel van de stijl tot aan de straat gnd Huls en een deel 

van de tuin, te weten van een huisje in het einde van de tuin tot aan een 

paal, kwamen aan voornoemde Zanderus. 

 

Zanderus de Driel et Goeswinus dictus Campen filius quondam Lamberti 

dicti Campen (dg: domum aream et ortum qui fuerant dicti quondam Lamberti 

nunc ad se spectantes) hereditariam divisionem inter se fecisse 

recognoverunt de domo area et orto qui fuerant dicti quondam Lamberti 

nunc ad se spectantibus ut dicebant sitis in Buscoducis in vico dicto 

Hu[ls] inter hereditatem Egidii Leijdeckers ex uno et inter quendam 

viculum tendentem (dg: ...) versus molendinum venti ibidem ex alio ut 

dicebant mediante qua divisione (dg: medietas pars) quedam pars 

[dictarum] domus et aree dividendo eandem ex transverso scilicet stilus 

cuiusdam camere in dicta domo consistens et a dicto stilo usque ad dictum 

vicum communiter Huls nuncupatum atque quedam pars dicti orti videlicet 

domunculam in fine dicti orti usque dictum molendinum consistens et a 

dicta domuncula usque ad palum ibidem defixum ut dicebant [dicto Zandero] 

in partem cesserunt ut dictus Goeswinus recognovit. 

 

BP 1175 f 039r 07 za 01-05-1367. 

Agnes dvw Johannes van Alphen gaf uit aan Daniel van Vlederacken een 

erfgoed in Den Bosch, in de straat Oude Huls, naast een huis en erf van 

Wolterus gnd L....., welk erfgoed Hilla gnd Bollaerts, haar zoon Ghibo en 

Johannes mesmaker szv voornoemde Hilla aan voornoemde wijlen Johannes van 

Alphen uitgegeven hadden voor een b-erfcijns van 34 schelling, 1 groot 

Tournoois etc, en welk erfgoed aan voornoemde Agnes gekomen was na 

                         
56 Zie → BP 1183 f 398r 05 do 23-10-1404, verkoop van de cijns. 
57 Zie → BP 1180 p 559r 11 wo 17-05-1396, overdracht van ¼ deel in het huis. 
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overlijden van voornoemde Johannes; de uitgifte geschiedde voor voornoemde 

cijns en voor een n-erfcijns58 van 8 pond 10 schelling geld, een helft te 

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

Kerstmis. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Daniel tot onderpand een 

b-erfcijns van 20 schelling paijment, die hij op voornoemde termijnen beurt 

uit een huis en erf van Johannes gnd Moelner timmerman, in Den Bosch, in de 

Gorterstraat op de hoek van die straat, waarin voornoemde Johannes 

tegenwoordig woont. 

 

Agnes filia quondam Johannis de Alphen cum tutore electo hereditatem 

sitam in Buscoducis in vico Aude Huls iuxta domum et aream Wolteri dicti 

L..... quam (dg: domum et aream) hereditatem predictam Hilla dicta 

Bollaerts cum suo tutore Ghibo eius filius et Johannes cutellifex gener 

dicte Hille dicto [quondam] Jo de Alphen dederunt ad hereditarium ab 

eodem possidendam hereditarie pro hereditario censu triginta quatuor 

solidorum grosso Turonensi denario ?etc #prout in [litteris]# et quam 

hereditatem dicta Agnes ad se de morte eiusdem quondam Johannis 

successione advolutam esse dicebat dedit ad hereditarium censum Danieli 

de Vlederacken ab eodem (dg: pro pred) simul cum predictis litteris et 

jure ab eodem possidendam pro predicto censu dando illi etc et pro 

hereditario censu octo librarum et decem solidorum monete [dando] dicte 

Agneti a dicto Daniele hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

et pro primo solucionis termino nativitatis Domini ex dicta hereditate 

promittens #cum tutore# ratam servare [et obligationem] aliam ex parte 

sui deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem solucionis 

dicti census dictus Daniel hereditarium censum [viginti59] solidorum 

pagamenti quem se solvendum habere dicebat hereditarie dictis terminis 

solucionis in domo et area Johannis dicti Moelner carpentarii [sita in] 

Busco in vico dicto Gortter Straet super cono eiusdem vici in qua 

scilicet domo et area dictus Johannes ad presens moratur ....... ....... 

pro solucione dicti census ad pignus imposuit et firmiter obligavit. 

Testes Scilder et Jacobus datum die beatorum Philippi et Jacobi. 

 

BP 1175 f 039r 08 za 01-05-1367. 

Henricus van Alphen wollenklerenwever verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Alphen textor laneorum prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

1175 f. 039v. scan 1175_039-V. 

 In die Philippi et Jacobi apostolorum: zaterdag 01-05-1367. 

 In die invencionis sancte crucis: maandag 03-05-1367. 

 Tercia post misericordiam: dinsdag 04-05-1367. 

 

BP 1175 f 039v 01 za 01-05-1367. 

Johannes gnd Scoenman van Dorne ev Aleijdis dvw Johannes van der Cappellen 

van den Hout verkocht aan Katherina wv Johannes zvw Johannes van der 

Cappellen, tbv haar en haar zoon Johannes, de helft van alle goederen, die 

aan verkoper gekomen waren na overlijden van voornoemde wijlen Johannes van 

der Cappellen, gelegen in Mierlo, Helmont en Stiphout, voor eerstgenoemde 

Johannes gereserveerd alle goederen, die aan voornoemde wijlen Johannes 

gekomen waren na overlijden van Danijel van Stiphout resp. die aan hem 

zouden komen na overlijden van Margareta wv voornoemde Danijel. 

 

[Johannes] dictus Scoen[m]an de Dorne maritus et tutor legitimus ut 

dicebat Aleijdis sue uxoris filie quondam Johannis van der Cappellen van 

den Hout medietatem omnium et singulorum bonorum (dg: tam mobilium quam 

immobilium) hereditariorum sibi et dicte Aleijdi sue uxori de morte dicti 

                         
58 Zie → BP 1179 f 075r 01 wo 02-08-1391, verkoop van de erfcijns van 8 pond 10 schelling. 
59 Aanvulling op basis van BP 1179 f 075r 01. 
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quondam Johannis van der Cappellen successione advolutorum quocumque 

locorum in (dg: loco) parochiis de Mierle de Helmont de (dg: Spiph) 

Stiphout seu quocumque locorum consistentium sive sitorum ut dicebat 

salvis tamen primodicto Johanni omnibus bonis que dicto quondam Johanni 

de morte quondam Danijelis de Stiphout advolutis et post mortem (dg: 

dicte) Margarete relicte eiusdem quondam Danijelis advolvendis ?etc 

hereditarie vendidit Katherine relicte quondam Jo filii quondam Johannis 

van der Cappellen ad opus sui et ad opus Johanni eius filii ab eisdem 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Scilder et Bodo datum in die beatorum Philippi et Jacobi apostolorum. 

 

BP 1175 f 039v 02 za 01-05-1367. 

Voornoemde verkoper verkocht de andere helft aan Johannes van Cruusscot. 

 

Dictus venditor reliquam medietatem dictorum bonorum hereditarie vendidit 

Johanni van Cruusscot ab eodem promittens warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 039v 03 ma 03-05-1367. 

Gerardus gnd Duijsborch van Hoesden verkocht aan Ghisbertus Boegaert zv 

Petrus Boegaert een b-erfcijns60 van 12 pond geld, met Pasen te betalen, 

gaande uit erfgoederen van Johannes gnd Hente, in Den Bosch, achter het 

klooster van de Minderbroeders, tussen de stroom enerzijds en erfgoed van 

Aleidis gnd Posteels anderzijds, en uit gebouwen die op die erfgoederen 

staan, aan voornoemde Gerardus verkocht door voornoemde Johannes Hente. 

 

Gerardus dictus (dg: de) Duijsborch de Hoesden hereditarium censum 

duodecim librarum monete solvendum hereditarie in festo pasce ex 

hereditatibus Johannis dicti Hente sitis in Buscoducis retro claustrum 

fratrum minorum ibidem inter aquam ibidem decurrentem ex uno et 

hereditatem Aleidis dicte Posteels ex alio atque ex edificiis in eisdem 

hereditatibus consistentibus venditum dicto Gerardo a Johanne Hente 

predicto prout in litteris scabinorum etc hereditarie vendidit Ghisberto 

Boegaert filio Petri Boegaert supportavit simul cum litteris predictis 

promittens ratam servare obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Eelken et Bodo datum die inventionis sancte crucis. 

 

BP 1175 f 039v 04 ma 03-05-1367. 

Henricus Duijsborch zvw Johannes Duijsborch verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus Duijsborch filius quondam Johannis Duijsborch prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 039v 05 ma 03-05-1367. 

Everardus zv Yda gnd Bucs: de helft in 2 stukken land, waarvan een gnd die 

Twee Roeden, in Geffen er plaatse gnd die Vrede, tussen Boldewinus van 

Zeellant enerzijds en Ghisbertus Pelsers anderzijds {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Everardus filius Yde dicte (dg: -s) Bucs medietatem ad se spectantem in 

(dg: duabus virgatis terre sitis) duabus peciis terre (dg: dictis 

communiter Twee Roden sitis in parochia de Gheffen in loco dicto Vrede 

inter hereditatem quarum una dicta communiter die Twee Roede et est sita 

#quarum u) quarum una dicta communiter die Twee Roeden et [est] sita in 

parochia de Gheffen in loco dicto die Vrede# inter hereditatem Boldewini 

de Zeellant ex uno et inter Ghisberti Pelsers ex alio (dg: et altera in 

p) ut dicebat. 

 

                         
60 Zie → BP 1176 f 089r 12 do 21-07-1379, belofte deze cijns te betalen. 
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BP 1175 f 039v 06 ma 03-05-1367. 

Nijcholaus nzvw Nijcholaus gnd van Berkel droeg over aan Goeswinus Moedel 

Dicbier 3 kamers met ondergrond, in Den Bosch, over het kerkhof van de 

Sint-Jan, in een straatje dat leidt van het kerkhof naar de straat gnd 

Weverhuls, tussen erfgoed van hr Gerardus Graet priester enerzijds en 

erfgoed van Margareta gnd van Asperen anderzijds, welke kamers aan 

voornoemde Nijcholaus waren overgedragen door hr Alardus van Os prepositus 

van Leuven. 

 

Nijcholaus filius naturalis quondam Nijcholai dicti de Berkel tres 

cameras cum earum fundis sitas in Buscoducis ultra cymiterium ecclesie 

beati Johannis ewangeliste in quodam viculo tendente a dicto cymiterio 

versus platheam dictam Weverhuls inter hereditatem domini Gerardi Graet 

presbitri ex uno latere et inter hereditatem Margarete dicte de Asperen 

ex alio cum predictarum trium camerarum attinentiis singulis et universis 

ubicumque locorum consistentibus sive sitis (dg: ut dictus Alardus) 

supportatas dicto Nijcholao a domino Alardo de Os preposito Lovaniensi 

prout in litteris hereditarie supportavit Goeswino Moedel Dicbier simul 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Adam et Willelmus datum in die invencionis sancte 

crucis. 

 

BP 1175 f 039v 07 ma 03-05-1367. 

Petrus zvw Petrus van den Steenweghe beloofde aan Nijcholaus nzvw 

Nijcholaus gnd van Berkel een lijfrente van 40 schelling geld, een helft te 

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

en erf in Den Bosch, in een straatje dat leidt van het kerkhof van de Sint-

Jan naar de straat gnd Weverhuls, tussen erfgoed van hr Gerardus Graet 

priester enerzijds en erfgoed van wijlen Margareta van Asperen anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Petri (dg: de) van den Steenweghe promisit ut 

debitor principalis se daturum et soluturum Nijcholao filio naturali 

quondam Nijcholai dicti de Berkel annuam et vitalem pensionem quadraginta 

solidorum monete anno quolibet ad vitam eiusdem Nijcholai et non ultra 

mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo solucionis termino 

nativitatis Johannis proxime ex (dg: tribus cameris) domo et area eiusdem 

Petri sita ibidem in viculo tendente a cymitherio ecclesie sancti 

Johannis ewangeliste versus vicum dictum Weverhuls inter hereditatem 

domini Gerardi Graet presbitri ex uno latere et inter hereditatem (dg: 

Margarete) quondam Margarete de Asperen ex alio ut ipsi dicebant tali 

condicione quod cum mortuus fuerit etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 039v 08 ma 03-05-1367. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Nijcholaus, tbv van hem en zijn 

moeder Bessella van Haren, een lijfrente van 20 schelling geld, op het 

leven van Bessella en na haar overlijden op het leven van voornoemde 

Nijcholaus als die haar althans overleeft, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit voornoemd huis61 en 

                         
61 Zie BHIC IOLVr Broederschap, 1232-116-065v scan 130, 1376, regel 3 tot en met 11: 
Item der kerken voer XII d tijns op den erve dat Peters van den Steenwege was bi her Gerart 

Graets II s 

Item Claes van Berkel ende sinre moeder voer XXX s lijftochten op den selven erve III lb III s 

Item van tsHertogen tijnse van tween erven die Peters waren XXI s VI d 

Item van eerden die cule mede te vullen in den hof naest her Gherart Graets VIII lb X s 

Item om leem ter selver stat XII s 

Item im drie vijmmen stroijs III lb XII s 

Item om legheroden ende om bande XIX s 

Item van decken op den selven husen die Peters waren LVI s 

Item van uper knechte XXI s. 

Zie 1232-116-067v scan 134, 1377: 

Item Claeus van Berkel voer XX s lijfpensien ende daer voer ghegheven XLVI s. 

Item Besselen Claes moeder van Berkel voer XX s lijfpensien XLVI s 

Item Claes voerscr voer XX s lijfpensien XLVI s. 
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erf. 

 

Dictus Petrus promisit ut debitor principalis se daturum et soluturum 

dicto Nijcholao ad opus sui et ad opus Besselle (dg: fi) de Haren sue 

matris annuam et vitalem pensionem XX solidorum monete anno quolibet (dg: 

quo) ad vitam dicte Bessele et post vitam eiusdem Bessele ad vitam dicti 

Nijcholai si dictus Nijcholaus manserit tunc supervivus mediatim Domini 

et mediatim [Jo] et pro primo solucionis termino nativitatis Jo ex domo 

et area predictis tali condicione quod dicta Bessela dictam pensionem ad 

suam vitam integraliter possidebit et (dg: posside) post eius decessum 

dictus Nijcholaus si tunc vixerit dictam pensionem possidebit et cum ambo 

mortui fuerint dictus Petrus (dg: erit) et eius domus et area erunt quiti 

et liberi et absoluti. [Testes] datum supra. 

 

BP 1175 f 039v 09 ma 03-05-1367. 

De broers Lambertus, Johannes, Ghisbertus, Everardus en Henricus, gnd Buc, 

kvw Ghisbertus gnd Buc, verkochten aan Theodericus zv Ghisbertus Pelsers, 

tbv Ghisbertus Pelsers, (1) een stuk land gnd die Roede ...., in Geffen, 

ter plaatse Vrede, tussen Boudewinus van Zeellant enerzijds en voornoemde 

Ghisbertus Pelsers anderzijds, (2) 1/5 deel van een dijk in Nuland, ter 

plaatse gnd Kerkhoeven, tussen voornoemde Ghisbertus Pelsers enerzijds en 

Henricus Beckers anderzijds. 

 

[La]mbertus Johannis! Ghisbertus Everardus et Henricus fratres dicti Buc 

liberi quondam Ghisberti dicti Buc (dg: duas) peciam terre ad se 

spectantem ut dicebant (dg: quarum una) dictam die Roede .... sitam in 

parochia de Gheffen in loco Vrede inter hereditatem Boudewini de Zeellant 

ex uno et inter hereditatem Ghisberti Pelsers ex alio latere (dg: et 

altera) atque quintam partem unius [ag]geris siti in parochia de Nuwelant 

(dg: inter) in loco dicto Carchoeven inter hereditatem dicti Ghisberti 

Pelsers ex uno et inter hereditatem Henrici Beckers ex alio ut dicebat 

hereditarie vendiderunt (dg: Ghisberto Pelser) Theoderico filio Ghisberti 

(dg: dicti) Pelsers predicti ad opus eiusdem Ghisberti Pelsers ab eodem 

Ghisberto promittens warandiam et questionem proximitatis et obligationem 

(dg: deponere) ex parte (dg: s) eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 039v 10 ma 03-05-1367. 

Erardus gnd van Scijnle zvw Theodericus gnd Rose, snijder, en zijn zoon 

Arnoldus verkochten aan Gherisius gnd Gherijs zvw Gerardus gnd Besselen van 

Os snijder, tbv hem en zijn vrouw Aleijdis dvw Arnoldus ?Henzoen van Os en 

hun kinderen, een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van eertijds wijlen Jacobus van Beest enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus gnd Noude die Ghelasemaker anderzijds, belast met een b-erfcijns 

van 52 schelling gemeen paijment. 

 

Erardus dictus de Scijnle #filius quondam Theoderici dicti Rose# sartor 

et Arnoldus (dg: de) eius filius domum et aream (dg: ad se) ad se 

spectantes ut dicebant sitam in Buscoducis in vico Hintamensi inter 

hereditatem (dg: Johannis) [que] fuerat quondam Jacobi de Beest ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi dicti Noude die Ghelasemaker ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Gherisio dicto Gherijs [fi]lio quondam 

Gerardi dicti Besselen de Os sartori (dg: ab eodem) ad opus sui et ad 

opus Aleijdis sue uxoris filie quondam Arnoldi ?Henzoen de Os #et# ad 

opus [liber]orum ab eisdem Gherisio et et Aleijde pariter genitorum ab 

eisdem promittentes indivisi warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario! quinquaginta duorum solidorum communis pagamenti annuatim 

exinde. Testes datum supra. 

 

                         
Zie 1232-116-070r scan 139, 1379/1380, Item Claes van Berkel voer XL lijfpensien IIII lb XVIII 

s. 

Zie 1232-116-070v scan 140, 179/1380: Item Claes moeder van Berkel van lijfpensen XLIX s. 
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BP 1175 f 039v 11 ma 03-05-1367. 

Johannes gnd van Os zvw Theodericus van Rose verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

[Jo]hannes dictus de Os filius quondam Theoderici de Rose prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 039v 12 ma 03-05-1367. 

Voornoemde Gherisius. 

 

Dictus Gherisius. 

 

BP 1175 f 039v 13 di 04-05-1367. 

Petrus zvw Ghevardus gnd Enghelen zoen gaf uit aan Rutgherus van der 

Heijden zvw Goeswinus Mutsarts een erfgoed dat eertijds was van voornoemde 

wijlen Ghevardus, gnd die ....her Brake, in Esch, omgeven door de gemeint, 

met het hout dat erop staat, voor een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst met Lichtmis over 1 jaar. 

Voornoemde Petrus en Gerardus zvw Johannes gnd Borken snijder beloofden 

garantie. Slechts op te geven met de pacht van 1 jaar en 45 pond. 

 

[P]etrus filius quondam Ghevardi dicti Enghelen zoen (dg: et) quandam 

hereditatem ad se spectantem que fuerat dicti quondam Ghevardi sui patris 

(dg: sitam in parochia de) dictam communiter die ....her Brake sitam in 

parochia de Essche inter communitatem ibidem undique adiacentem cum 

lignis in dicta hereditate consistentibus atque cum crescentia lignorum 

eiusdem hereditatis ut dicebat dedit ad hereditariam (dg: censum) 

pactionem Rutghero van der Heijden filio quondam Goeswini Mutsarts ab 

eodem (dg: Ger) Rutghero hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Buscoducis (dg: solvenda a) danda et 

solvenda dicto Petro ab eodem Rutghero anno quolibet purificationis et 

pro primo solucionis termino a purificationis proxime ultra annum ex 

premissis promittentes dictus Petrus et cum eo Gerardus (dg: fi d..) 

filius quondam Johannis dicti Borken sartor indivisi super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit tali condicione quod dictus Rugherus dictam hereditatem cum 

crescentia lignorum eiusdem hereditatis imposterum pro predicta paccione 

diutius tenere noluerit et resignare quod extunc resignabit cum plena 

paccione unius anni et cum XLV libris monete dicto Petro resignabit et 

resignare tenibitur. Testes Adam et Scilder datum tercia post 

misericordiam. 

 

BP 1175 f 039v 14 di 04-05-1367. 

Arnoldus gnd Gheroncs soen van Orten verkocht aan Henricus gnd Wolf 

zeelmaker 1/6 deel in 4 stukken62 land in Empel, (1) op de plaats gnd Rees, 

in een kamp gnd des Papen Kamp, tussen wijlen Petrus van Waderle enerzijds 

en Johannes gnd Copparts zoen van Empel anderzijds, belast met 1/6 deel van 

½ mud rogge, Bossche maat, jaarlijks, (2) in voornoemde plaats en kamp, 

tussen voornoemde wijlen Petrus enerzijds en Matheus van Empel anderzijds, 

(3) gnd die Kloot, naast erfgoed van hr Petrus Rogghen priester, (4) gnd 

die Geer, naast een kamp gnd die Engelse Kamp, tussen kvw Arnoldus zv 

Paulus enerzijds en Henricus van Ghestel anderzijds, welk 1/6 deel aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn ouders, de goederen belast met de 

hertogencijns. 

 

[Arnol]dus dictus Gheroncs soen de Orten sextam partem ad se spectantem 

ut dicebat in quatuor peciis terre infrascriptis in parochia de Empel 

situatis quarum una (dg: sita) supra locum dictum R[ees] .. dicto campo 

dicto des Papen Camp inter hereditatem quondam Petri de Waderle ex uno et 

                         
62 Deze vier stukken, en daarenboven nog een tweetal cijnzen, staan vermeld in SAsH Geefhuis 
regest 622, 18-10-1367, tevens in een vidimus, regest 1213, van 27-01-1397. 
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inter hereditatem Jo dicti Copparts zoen de Empel ex alio et altera in 

loco et campo [pre]dictis inter hereditatem dicti quondam Petri ex uno et 

inter !inter hereditatem Mathei de Empel ex alio tercia dicta communiter 

die Cloet #contigue# iuxta hereditatem domini Petri Rogghen (dg: ex uno) 

#presbitri# et quarta [dict]a die Gheer contigue iuxta campum dictum die 

Enghelssche Camp inter hereditatem liberorum (dg: Arnoldi) quondam 

Arnoldi filii Pauli ex uno et inter hereditatem Henrici de Ghestel ex 

alio sunt situate ut dicebat videlicet dividendo dictas quatuor pecias 

terre in (dg: quatuor) sex partes equales unam de hiis quam sibi de morte 

quondam suorum parentum successione advolutam esse dicebat ....... 

vendidit Henrico dicto Wolf f[uni]fici ab eodem promittens warandiam 

questionem proximitatis et aliam obligationem deponere exceptis (dg: 

censibus) censu domini ducis (dg: ipsi et sexta p) ex dicta [sexta] parte 

dictarum (dg: pe) quatuor peciarum et sexta parte (dg: sex) dimidii modii 

siliginis mensure de Busco annuatim in primodicta pecia terre (dg: de) 

solvendis ut dicebat. Testes datum s[upra]. 

 

1175 f. 035r. scan 1175_035-R. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1175 f 035r 01 ±vr 14-05-1367. 

Arnoldus zvw Johannes gnd van Zochel verkocht aan Johannes van Mal een huis 

en tuin, 25 roeden breed zowel voor als achter, in Den Bosch, ?in de 

Hinthamerstraat buiten de poort van wijlen Johannes? gnd Pijnappel, tussen 

erfgoed van Henricus gnd van Berze enerzijds en erfgoed van kvw Arnoldus 

gnd de Postel anderzijds, belast met 2 oude groten aan de hertog en met 45 

schelling gemeen paijment jaarlijks. 

 

Arnoldus filius #quondam# Johannis dicti de Zochel domum et ortum #ad se 

spectantes# viginti quinque virgatas in latitudine ante et retro 

continentos sitos in Buscoducis [63in vico Hijntamensi extra portam 

quondam Johannis] dicti Pinappel inter hereditatem Henrici dicti de Berze 

ex uno latere et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi dicti de 

Postel ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni [de] Mal ab eodem 

supportavit promittens warandiam et obligationem deponere exceptis duobus 

grossis antiquis #domino duci# et quadraginta quinque solidis communis 

pagamenti annuatim exinde de jure solvendis. [Testes] Adam et Theodericus 

datum supra. 

 

BP 1175 f 035r 02 ±vr 14-05-1367. 

Arnoldus zv Nijcholaus van Zochel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

  

Arnoldus filius Nijcholai de Zochel prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1175 f 035r 03 ±vr 14-05-1367. 

Johannes van Mal beloofde aan Arnoldus zvw Johannes van Zochel 66 mottoen, 

een helft met Sint-Jan (do 24-06-1367) en de andere helft met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1367) te betalen. 

 

Johannes de Mal promisit super omnia Arnoldo filio (dg: Joh) quondam Jo 

de Zochel sexaginta sex mutones mediatim nativitatis Jo et mediatim 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 035r 04 ±vr 14-05-1367. 

Henricus gnd Coelborne zvw Johannes gnd Coelborne van Crumvoirt ev 

Margareta dvw Stephanus van der Steghen droeg over aan Johannes zvw Mathias 

van Liemde 1/3 deel in twee stukken land, die eertijds waren van voornoemde 

wijlen Stephanus, in Haaren, achter de kerk, (1) Kromland, (2) die 

                         
63 Deze aanvulling is niet zeker: gebaseerd op “Pijnappelspoort”. 
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Poelakker, belast met 1 cijnspenning en 1 vierdevat mout. 

 

Henricus dictus Coelborne filius quondam Johannis dicti Coelborne de 

Crumvoirt (dg: unam terciam partem) maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Margarete sue uxoris filie quondam Stephani van der Steghen 

terciam partem ad se spectantem in #duabus# peciis terre (dg: .... #sitis 

in parochia de Haren# quarum una dicta communiter dat Cromlant inter) que 

fuerant dicti quondam Stephani sitis in parochia de Haren retro ecclesiam 

ibidem quarum una dicta communiter dat Crumlant et altera dicta 

communiter die Poelacker ut dicebat videlicet dividendo dictas du[as] 

pecias in 3 partes equales unam de hiis quam (dg: sibi) dictus Henricus 

sibi et Margarete sue uxori de morte quondam parentum eiusdem Margarete 

successione advolutam esse d[icebat] hereditarie supportavit Johanni 

filio quondam Mathie de Liemde et effestucando etc promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis uno denario censuali et uno vierdevat 

bras[ii] annuatim ex dicta tercia parte jure solvendis ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 035r 05 ±vr 14-05-1367. 

Henricus Berwout droeg over aan Conrardus Writer de oogst van zijn 

goederen, gelegen in Esch en Haaren, die Arnoldus en Willelmus, kvw 

Henricus van den Eijnden, te pachters recht bezitten, totdat hij daarvan 3½ 

mud gerst, 1 ?malder rogge, Bossche maat, en 8 pond en 12 schelling zal 

hebben ontvangen. Wat hij meer ontvangt, komt weer toe aan voornoemde 

Henricus. 

 

Henricus Berwout omnes et singulos fructus et proventus que provenient 

(dg: anno) que provenient a die presenti citra de bonis eiusdem (dg: sit) 

Henrici sitis in parochia de Esche #et de Haren# et que #Arnoldus et 

Wi[llelmus]# liberi quondam Henrici van den Eijnden (dg: colunt) coloni 

eiusdem Henrici colunt #ad ius coloni# ut dicebat (dg: legitime) posuit 

et supportavit in manus Conrardi Writer ab eodem Conrardo possidendos et 

habendos quous[que] idem Conrardus de eisdem fructibus et proventibus 

levavit et perceperit ....... tres (dg: modios) et dimidium #modios# 

ordei et unum ?molinum siliginis mensure de Busco et (dg: duod) octo 

libras et XII solidos monete et cum (dg: cum) dictus Conrardus huius 

levaverit (dg: dicti) #....... residuum# fructus et proventus ad dictum 

Henricum devolventur!. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 035r 06 ±vr 14-05-1367. 

Rodolphus zv Nijcholaus zvw Rodolphus van Helvort verkocht aan zijn broer 

Walterus, tbv hem en zijn broers Johannes en Henricus en zijn zuster Hilla, 

een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit al zijn goederen, uitgezonderd 1½ lopen roggeland, gelegen ter plaatse 

die Steirt. De goederen waren reeds belast met de grondcijns, en 8 penning 

aan de kerk van Gestel bij Herlaar. 

 

Rodolphus filius Nijcholai filii quondam Rodolphi de Helvort hereditarie 

vendidit Waltero fratri suo ad opus sui et ad opus Johannis et Henrici 

suorum fratrum et Hille sue sororis hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione ex omnibus 

et singulis bonis ipsius venditoris ab ipso ad presens habitis seu 

imposterum acquirendis quocumque locorum salvis tamen dicto venditori et 

sibi ab huiusmodi emptione libere reservatis una et dimidia lopinatis 

terre siliginee sitis super locum dictum die Steirt ut ipse venditor 
?dicebat ab eisdem etc (dg: promittens) supportavit etc promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi ipsi 

domino fundi atque octo denariis ecclesie de Ghestel prope Herlaer 

annuatim exinde prius solv[endis]. Testes datum supra. 
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BP 1175 f 035r 07 ±vr 14-05-1367. 

Arnoldus zvw Lambertus gnd Becker en Johannes gnd Becker droegen over aan 

Willelmus zv Willelmus gnd van Coren een huis en erf in Den Bosch, op de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Lambertus gnd Lizen zoen enerzijds 

en erfgoed van Yda gnd Zanders anderzijds, welk huis en erf Lambertus zvw 

voornoemde Lambertus overgedragen had aan voornoemde Arnoldus en Johannes 

en aan Rodolphus, bv voornoemde Arnoldus, en van welk huis en erf 

voornoemde Rodolphus zijn 1/3 deel overgedragen had aan voornoemde Arnoldus 

en Johannes. 

 

Arnoldus filius quondam Lamberti dicti Becker et Johannes dictus Becker 

domum et aream sitam in Buscoducis supra aggerem Vuchtensem inter 

hereditatem Lamberti dicti quondam Lizen zoen ex uno et inter hereditatem 

Yde dicte Zanders ex alio quas domum (dg: de) et aream Lambertus filius 

dicti quondam Lamberti prenominato (dg: Lamb) Arnoldo et Johanni atque 

Rodolpho fratri dicti Arnoldi supportaverat prout in litteris et de qua 

domo et area dictus Rodolphus predictis Arnoldo et Johanni terciam partem 

supportaverat prout in (dg: litteris) aliis litteris hereditarie 

supportaverunt Willelmo (dg: de) filio predicti Willelmi dicti de Coren 

simul cum dictis litteris et cum omnibus aliis litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 035r 08 ±vr 14-05-1367. 

Theodericus zv Johannes van Herlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus filius Johannis de Herlaer prebuit et reportavit. Testes 

datum. 

 

BP 1175 f 035r 09 ±vr 14-05-1367. 

Hr Petrus Rogghe priester verkocht aan Theodericus gnd Luwe zv Jacobus gnd 

Luwe een stuk land in de dingbank van Meerwijk ter plaatse Overled, tussen 

kvw Henricus gnd Langhe enerzijds en erfgoed gnd die Laarse Kamp 

anderzijds, vrij van dijken en cijnzen. Johannes gnd die Hoessche 

verklaarde dat aan alle brieven en voorwaarden, aan hem gedaan door 

voornoemde hr Petrus, is voldaan; wel behield voornoemde Johannes voor zich 

een huis en tuin, eertijds van voornoemde hr Petrus, en de brieven daarvan. 

 

Dominus Petrus (dg: d) Rogghe #presbiter# peciam terre ad se spectantem 

sitam in jurisdictione de Meerwijc in (dg: lo communitate inter campum) 

in loco dicto Overled inter hereditatem liberorum quondam Henrici dicti 

Langhe ex uno et inter hereditatem dictam die Laersche Camp ex alio 

latere ut dicebat in ea quantitate in qua dicta pecia terre ibidem sita 

est (?dg: et ad .....) ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) vendidit 

Theoderico dicto Luwe filio Jacobi dicti Luwe ab eodem etc promittens 

warandiam (dg: et obligationem deponere) tamquam de hereditate ab omni 

aggere et censu l[ibera] et obligationem deponere #ad presens existentem 

seu in futurum# ex parte sui deponere #(dg: in dicta pecia existentem seu 

.... in futurum)#. Quo facto constitutus coram scabinis infrascriptis 

Johannes dictus die Hoessche omnes et singulas litteras et condiciones 

sibi datas seu ....... a dicto domino Petro quitas proclamavit salvis 

tamen eidem Johanni domo et orto cum suis attinentiis que fuerant dicti 

domini Petri atque litteris quas habet idem Johannes de eisdem domo et 

orto. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 035r 10 ±vr 14-05-1367. 

Maria dvw Franco gnd metten Swerde droeg over aan Egidius gnd Doncker 

dekker alle goederen, die aan haar zullen komen na overlijden van 

Heijlwigis gnd van den ......., haar grootmoeder. 
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Maria filia quondam Franconis dicti metten Swerde (dg: omnia) cum suo 

tutore etc omnia et singula bona sibi (dg: de) post mortem Heijlwigis 

dicte van den ....... (dg: Margar) sue avie #successione# advolvenda 

ubicumque locorum consistentia (dg: sve) sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Egidio dicto Doncker tectori et effestucando promittens #cum 

tutore# ratam servare ....... 

 

BP 1175 f 035r 11 ±vr 14-05-1367. 

Godefridus zvw Arnoldus gnd van Heijst verkocht aan Arnoldus zvw 

Enghelbertus van Straten en Henricus gnd Luijttinc 2 bunder beemd in 

Helvoirt ter plaatse Oortbroek, in een kamp gnd Hogenoij, aan voornoemde 

Godefridus overgedragen door Theodericus gnd Postele, belast met de 

hertogencijns. 

 

....... noluit. 

Godefridus filius quondam Arnoldi dicti de Heijst duo (dg: bona) bonaria 

prati ad se spectantia sita in parochia de Helvort ad locum dictum 

Oertbroec in quod[am] campo dicto Hoghenoij (dg: vendita) supportata 

dicto Godefrido a Theoderico dicto Postele ut ipse dicebat hereditarie 

(dg: supportavit) #vendidit# Arnoldo filio quondam Enghelberti van 

Straten et Henrico dicto Luijttinc ab eisdem promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis annuatim exinde. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 035r 12 ±vr 14-05-1367. 

Voornoemde Arnoldus en Henricus, kopers, beloofden aan de verkoper 73 pond 

geld met Sint-Jacobus aanstaande (zo 25-07-1367) te betalen. 

 

Dicti Arnoldus et Henricus emptores promiserunt indivisi super omnia 

dicto venditori septuaginta tres (dg: mutones) #libras monete# ad Jacobi 

proxime persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 035r 13 ±vr 14-05-1367. 

Johannes gnd die Hoessche beloofde aan Theodericus gnd Luwe zv Jacobus gnd 

Luwe 3 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1367) te 

leveren. 

 

Johannes dictus die Hoessche promisit super omnia Theoderico dicto Luwe 

filio Jacobi dicti Luwe III modios siliginis mensure de Busco ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos (dg: [Testes] datum supra). 

Testes (dg: Sce) Adamus et Sceijvel datum. 

 

BP 1175 f 035r 14 ±vr 14-05-1367. 

Hr Arnoldus gnd Jabbe priester, Theodericus Ywani, Otto Bilseman, Cristina 

gnd Splittaf en Elizabeth Blanckarts droegen over aan Arnoldus gnd Boest 

een erfpacht van 1 lopen rogge, Bossche maat, gaande uit een stuk land in 

Hees, dat eertijds was van Nijcholaus Wert van Hees, welke pacht aan 

transportanten gekomen was na overlijden van Luijtgardis ....... van wijlen 

Arnoldus Godefridi. 

 

[Dominu]s Arnoldus dictus Jabbe presbiter Theodericus Ywani Otto (dg: 

Bilse) Bilseman Cristina dicta (dg: Spil) Splittaf et Elizabeth 

Blanckarts cum suis tutoribus ad hoc ab [eisdem] Cristina et Elizabeth 

electis etc hereditariam paccionem (dg: dimidii) #unius# lopini siliginis 

(dg: quam se) mensure de Buscoducis quam se solvendam habere dicebant ex 

quadam pecia terre sita in parochia de Hees que quondam fuerat (dg: Ar) 

Nijcholai Wert de Hees ut dicebat et quam paccionem unius lopini sibi de 

morte quondam Luijtgardis ....... quondam Arnoldi Godefridi successione 

advolutam esse dicebant hereditarie supportaverunt (dg: .) Arnoldo dicto 

Boest et effestucando resignaverunt promittentes cum dictarum Cristine et 

Elizabeth tutoribus ratam [servare] et obligationem (dg: ex parte sui) ex 
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parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 035r 15 ±vr 14-05-1367. 

Rutgherus gnd Pin zvw Henricus van Derenborch verkocht aan Jacobus zvw 

Mechtildis van Eijke een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Oss, ter plaatse gnd aan de 

Heuvel, tussen Johannes gnd Zerijs zoen van Os enerzijds en de Kerkstraat 

anderzijds, (2) 1 morgen land uit de gemeint van Oss geslagen, bij 

voornoemd huis gevoegd, gelegen in Oss, ter plaatse Osserbroek, tussen 

Johannes Rutgheri enerzijds en Walterus Delien zoen anderzijds, (3) een 

stuk land gnd den E..enpoel, in Oss, 3 lopen rogge groot, naast Johannes zv 

Rijcoldus, (4) 2 lopen roggeland ter plaatse die Weide, naast Rutgherus gnd 

van Derenborch, met een eind strekkend aan de Steenakkers Weg, belast met 3 

schelling gemeen paijment jaarlijks. 

 

Rutgherus dictus Pin filius quondam Henrici de Derenborch hereditarie 

vendidit Jacobo filio quondam Mechtildis de Eijke hereditarium censum 

quatuor librarum monete solvendum hereditarie Martini ex domo et orto 

dicti venditoris sita! in Os ad locum aen den Hoevel inter hereditatem 

Johannis dicti Zerijs zoen de Os ex uno et inter vicum dictum Kercstraet 

ex alio ut dicebat atque ex uno iugero terre quod de (dg: de) communitate 

ville de Os ad dictam domum deputatum fuit quod exponetur gheslaghen sito 

#in parochia de Os# in (dg: dic) loco dicto Osserbroec inter hereditatem 

Johannis Rutgheri ex uno et inter hereditatem Walteri Delien zoen ex alio 

latere ut di[cebat] item ex pecia terre (dg: sit) dicti venditoris (dg: 

sita) dicta communiter den E..enpoel (dg: ex) sita in dicta parochia tres 

lopinos siliginis annuatim in semine capiente contigue [?iuxta] 

hereditatem Jo (dg: ...) filii Rijcoldi item ex (dg: pec) duobus 

lopinatis terre siliginee dicti venditoris sita in loco dicto die Weijde 

(dg: inter) #contigue iuxta# hereditatem Rutgheri dicti de Derenborch 

(dg: ex uno) tendente cum uno fine ad viam dictam die Steenackersche Wech 

ut dicebat ab eodem .. promittens warandiam (?dg: et) questionem 

proximitatis et aliam obligationem deponere exceptis (dg: solidis) tribus 

(dg: siliginis) solidis communis pagamenti annuatim exinde prius etc 

promisit insuper sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 035r 16 ±vr 14-05-1367. 

Henricus Vriese verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Vriese prebuit et reportavit. #Testes# datum supra. 

 

1175 f. 035v. scan 1175_035-V. 

 In crastino Servacii: vrijdag 14-05-1367. 

 Sexta post Servacii: vrijdag 14-05-1367. 

 Tercia post Servacii: dinsdag 18-05-1367. 

 

BP 1175 f 035v 01 vr 14-05-1367. 

Arnoldus gnd Crauwel droeg over aan Gertrudis dvw Goeswinus gnd Passinants 

alle goederen, die aan Willelmus zv Willelmus gnd Donc en zijn vrouw Yda 

geschonken waren en waarvan voornoemde Willelmus het vruchtgebruik heeft, 

welke goederen aan voornoemde Arnoldus Crauwel waren overgedragen door 

eerstgenoemde Willelmus. 

 

Arnoldus dictus Crauwel omnia et singula sua bona tam mobilia quam 

immobilia hereditaria (dg: par) atque parata (dg: p) que Willelmus filius 

Willelmi dicti Donc cum Yda sua uxore nomine dotis sumpserat et in quibus 

predictus Willelmus usufructum suum possidet supportata dicto Arnoldo 

Crauwel a primodicto Willelmo prout in litteris hereditarie supportavit 

(dg: magistro Johanni de Roesmalen) #(dg: Yde) Gertrudi filie quondam 

Goeswini dicti Passinants# simul cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Adam et Theodericus 
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datum in crastino Servacii. 

 

BP 1175 f 035v 02 vr 14-05-1367. 

Mr Johannes van Roesmalen beloofde aan Arnoldus Crauwel 16 pond, 1 roosken 

mottoen voor 40 schelling gerekend64 of ander paijment etc, in het octaaf 

van Pinksteren aanstaande (zo 13-06-1367) te betalen, en 18 pond voornoemd 

geld met Sint-Remigius? aanstaande (vr 01-10-1367) te betalen. 

 

Magister Jo de Roesmalen promisit super omnia Arnoldo Crauwel decem et 

sex libras roeskens mottoen pro XL solidis computato #seu alterius 

pagamenti etc# ?in octava penthecostes proxime futura et decem et octo 

libras dicte monete (dg: pro) ?Remigii proxime futurum persolvendas. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 035v 03 vr 14-05-1367. 

Johannes zv Johannes gnd Mersman van Hedel ev Bessela dvw Gerardus gnd van 

Duren verkocht aan Willelmus Loijer een b-erfcijns65 van 18 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een kamer met ondergrond in Den Bosch, 

in de Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen mr Arnoldus schrijver 

enerzijds en een kamer van Elizabeth Smersacs anderzijds, welke cijns aan 

voornoemde Gerardus van Duren was verkocht door Enghela gnd Ledichgancs en 

haar zoon Henricus gnd Ledichganc. 

 

Johannes filius Johannis dicti Mersman de Hedel maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Bessele sue uxoris filie quondam Gerardi dicti de 

Duren annuum et hereditarium censum decem et octo solidorum monete dandum 

et solvendum anno quolibet hereditarie integraliter in festo nativitatis 

Domini de camera et eius fundo et de suis attinentiis sitis in Buscoducis 

in vico dicto Peperstraet inter hereditatem quondam magistri Arnoldi 

scriptoris et inter cameram Elizabeth Smersacs venditum dicto Gerardo de 

Duren ab Enghela dicta Ledichgancs cum suo tutore etc et Henrico dicto 
!Ledic Ledichganc eius filio prout in litteris et quem censum predictus 

Johannes sibi (dg: ..) et dicte Bessele sue uxori de morte quondam dicti 

Gerardi successione advolutum esse et mediante hereditaria divisione 

habita inter eundem primodictum Jo et suos in hoc coheredes mediante 

hereditaria divisione in partem cessisse dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo Loijer ab eodem supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare #questionem proximitatis# et obligationem ex parte sui et 

et aliorum heredum dicti quondam Gerardi deponere promisit insuper dictus 

venditor super omnia quod !quod ipse heredes dicti quondam Gerardi tales 

habebit quod nunquam presument se aliquod jus in dicto hereditario censu 

habere. Testes Sceijvel et Willelmus Eelkini datum supra. 

 

BP 1175 f 035v 04 vr 14-05-1367. 

Gertrudis dvw Goeswinus gnd Passinant verkocht aan hr Arnoldus zvw 

Wautgherus Uter Haghen investiet van Zonderwijk, tbv zijn natuurlijke 

kinderen Johannes en Goeswinus, een erfpacht van 18 lopen rogge en 12 lopen 

gerst, maat van Helmont, die Matheus gnd van de Hout, wonend in Helmont, 

Henricus gnd Boerdonc en Liza ev Johannes zvw Ardinus beloofd hadden aan 

voornoemde Goeswinus Passinant, jaarlijks met Lichtmis te leveren, gaande 

uit goederen van wijlen Henricus gnd Vinke, in Mierlo. 

 

Gertrudis (dg: dic) filia quondam Goeswini #dicti# Passinant #cum suo 

tutore# annuam et hereditariam paccionem decem et octo lopinorum 

siliginis et duodecim lopinorum ordei mensure de Helmont quam Matheus 

dictus de Ligno commorans in Helmont Henricus dictus Boerdonc atque Liza 

uxor Johannis filii quondam Ardini promiserant ut debitores principales 

                         
64 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042r scan 083, 1367, In primo de computatione que 
fuit facta in anno precedente per dominum Geraerdum Graet et Geraerdum Wisseler prepositos 

enen mottoen gherekent voer XL s. 

65 Zie → BP 1177 f 343r 04 vr 15-02-1387, verkoop van deze erfcijns. 
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indivisi se daturos et (dg: sol) soluturos dicto Goeswino Passinant 

annuatim et hereditarie in festo purificationis beate Marie virginis de 

bonis hereditariis quondam Henrici dicti Vinke sitis in parochia de 

Mijerle prout in litteris etc #et quam sibi de morte dicti Goeswini 

successione advolutam esse dicebat# hereditarie vendidit domino Arnoldo 

filio quondam Wautgheri Uter Haghen investito de Zonderwijc ad opus 

Johannis et Goeswini puerorum naturalium eiusdem domini Arnoldi 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. 

 

BP 1175 f 035v 05 vr 14-05-1367. 

Wautgherus van Sweensborch, Theodericus van den Broec, Wellinus nzvw hr 

Arnoldus Rover eertijds investiet van de kerk van Erp en Hermannus gnd Bac 

van Oesterwijc beloofden aan Nijcholaus Scilder, tbv zijn broer Wellinus 

Scilders, 75 mottoen of ander paijment van dezelfde waarde met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1367) te betalen. 

 

Wautgherus de Sweensborch Theodericus van den Broec et Wellinus filius 

naturalis quondam domini Arnoldi Rover investiti olim ecclesie de Erpe et 

Hermannus dictus Bac de Oesterwijc promiserunt indivisi super omnia 

Nijcholao (dg: et Henrico dicto Scilder fratribus) Scilder ad opus 

Wellini Scilders sui fratris septuaginta quinque mutones seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes Sceijvel et Jacobus datum sexta post Servacii. 

{Met haal verbonden met BP 1175 f 035v 10}. 

 

BP 1175 f 035v 06 vr 14-05-1367. 

(dg: Voornoemde schuldenaren beloofden). 

 

(dg: Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia). 

 

BP 1175 f 035v 07 vr 14-05-1367. 

Wautgherus van Sweensborch, Theodericus van den Broec en Hermannus Bac van 

Oesterwijc beloofden aan Johannes van Pepercoren den Hoefslegher 23 mottoen 

met Sint-Jan-Baptist (do 24-06-1367) aanstaande te betalen. 

 

Wautgherus de Sweensborch Theodericus van den Broec et Hermannus Bac de 

Oesterwijc promiserunt indivisi super omnia Johanni de Pepercoren den 

Hoefslegher viginti tres mutones ad nativitatis beati Jo baptiste 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 035v 08 vr 14-05-1367. 

Arnoldus zvw Johannes zv Theodericus van Mulsel verkocht aan Rutgherus van 

der Braken van Bucstel een huis, erf en tuin, in Boxtel ter plaatse gnd 

Mulsel, tussen eertijds wijlen Sophia dv Goeswinus van der Elsbroec 

enerzijds en de gemeint anderzijds, welk huis, erf en tuin aan voornoemde 

Arnoldus gekomen was na overlijden van voornoemde Sophia, zijn grootmoeder, 

belast met de cijns van de heer van Boxtel. De koopsom was geheel betaald. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis filii Theoderici de Mulsel domum #aream# 

et ortum ad se spectantes sitos in parochia de Bucstel ad locum dictum 

Mulsel inter hereditatem que fuerat quondam Sophie filie Goeswini van der 

Elsbroec ex uno et inter (dg: hereditatem ex al) communitatem ex alio 

(dg: tendente) ut dicebat (dg: in ea q) quos domum aream et ortum dictus 

Arnoldus sibi de morte dicte quondam Sophie #sue avie# successione 

avolutos esse dicebat in ea quantitate qua ibidem siti sunt et ad dictam 

quondam Sophiam spectare consueverunt ut dicebat hereditarie vendidit 

Rutghero van der Braken de Bucstel ab eodem promittens warandiam et omnem 

obligationem deponere excepto censu domino de Bucstel annuatim exinde de 

jure solvendo. Quo facto dictus venditor palam recognovit sibi dictum 

emptorem plenarie persolvisse (dg: de) pretium emptionis clamans quitum. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 035v 09 vr 14-05-1367. 

Johannes gnd Cort verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jo dictus Cort prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 035v 10 vr 14-05-1367. 

Wautgherus van Sweensberghen, zijn broer Johannes en zijn zuster Yda, 

Rodolphus zv voornoemde Yda, Mijchael van Vroenhoven, Mathias van den Goer, 

Willelmus szv Seghewigis, Godefridus zv Theodericus gnd Roefs zoen, 

Gherardus zv Johannes van Boerdonc beloofden schadeloos te houden: Arnoldus 

Stamelart, Theodericus van den Broec en Hermannus Bac van Oesterwijc, en 

voor een bedrag van 40 mottoen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1175 f 035v 05}. + 

Wautgherus de Sweensberghen Johannes eius frater Yda eius soror Rodolphus 

filius eiusdem Yde Mijchael de Vroenhoven Mathias van den Goer Willelmus 

gener Seghewigis Godefridus filius Theoderici dicti Roefs zoen Gherardus 

filius Jo de Boerdonc promiserunt indempnes servare a premissis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 035v 11 vr 14-05-1367. 

(dg: Alle voornoemden beloofden Arnoldus Stamelart, Theodericus van den 

Broec en Hermannus Bac van Oesterwijc schadeloos te houden van 40 mottoen 

die). 

 

(dg: Dicti omnes promiserunt #et Arnoldus Stamelart# indempnem 

Theodericum van den Broec et Hermannum Bac de Oesterwijc indempnes 

servare a quadraginta mutonibus quos). 

 

BP 1175 f 035v 12 vr 14-05-1367. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder, Wautgherus van Sweensberch, Theodericus 

van den Broc, en Hermannus Bac van Oesterwijc beloofden aan Adam van 

Ghestel 40 mottoen met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1367) te betalen. 

 

Arnoldus Stamelart de Penu et Wautgherus de Sweensberch Theodericus van 

den Broc et Hermannus dictus Bac de Oesterwijc promiserunt super omnia 

Ade de Ghestel quadraginta mutones ad Johannis proxime persolvendos. 

Testes Sceijvel et Jacobus datum (dg: secunda) in crastino Servacii. 

 

BP 1175 f 035v 13 vr 14-05-1367. 

Voornoemde Wautgherus, Theodericus en Hermannus beloofden Arnoldus 

Stamelart schadeloos te houden. 

 

Wautgherus Theodericus et Hermannus predicti promiserunt Arnoldum 

Stamelart indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 035v 14 vr 14-05-1367. 

Wautgherus, zijn broer Johannes, en zijn zuster Yda, Rodolphus zv 

voornoemde Yda als voornoemd, beloofden aan voornoemde Theodericus en 

Hermannus, tbv hen en Arnoldus Stamelart, hen schadeloos te houden. 

  

....... noluit. ?Solvit. 

Wautgherus Johannes eius frater Yda eius soror Rodolphus filius eiusdem 

Yde etc ?omnes ?predicti promiserunt dictis Theoderico et Hermanno (dg: 

ab h) ad opus sui et ad opus (dg: Hermanni) Arnoldi Stamelart indempnes 

ab hiis servare. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 035v 15 vr 14-05-1367. 

Voornoemde allen beloofden voornoemde Theodericus en Hermannus schadeloos 
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te houden van 23 mottoen die zij en voornoemde Wautgherus beloofd hadden 

aan Johannes Pepercoren. 

 

Scabini noluerunt. Solvit. 

Dicti omnes promiserunt dictos Theodericum et Hermannum a XXIII mutonibus 

quos ipse et dictus Wautgherus promiserunt Jo Pepercoren. Testes datum 

supra. 

 

BP 1175 f 035v 16 vr 14-05-1367. 

Arnoldus zv Hermannus van Eijndoven beloofde aan zijn zwager Johannes zvw 

Johannes gnd Berwout 60 mottoen na maning te betalen. 

 

Arnoldus (dg: H) filius Hermanni de Eijndoven promisit ut debitor 

principalis super omnia Johanni filio quondam Johannis dicti Berwout (dg: 

sororio) suo sororio sexaginta mutones ad monitionem et voluntatem 

persolvendas. Testes Godefridus et Jacobus datum supra. 

 

BP 1175 f 035v 17 vr 14-05-1367. 

Godefridus Heerkini beloofde aan Judocus zv Josephus baardscheerder 50 

mottoen na maning te betalen. 

 

...... noluit. + 

Godefridus Heerkini promisit super omnia Judoco filio Josephi 

barbitonsoris quinquaginta mutones ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 035v 18 vr 14-05-1367. 

Heijlwigis wv Lambertus gnd Lemmen Lisen zoen van Helvoirt machtigde 

Egidius zvw Johannes gnd Wouten zoen een lijfpacht te manen van 4½ mud 

rogge, Bossche maat, en van 8 pond geld, die Johannes, Arnoldus en 

Lambertus, kv voornoemde Heijlwigis, Walterus gnd van Ghesel en Goeswinus 

gnd van Vlimen, szv voornoemde Heijlwigis, haar beloofd hadden, gaande uit 

erfgoederen die waren van voornoemde Heijlwigis, waar ook buiten Den Bosch 

gelegen, en uit andere erfgoederen van voornoemde schuldenaars. Voorts gaf 

zij machtiging een huis en erf van haar te verhuren, in Den Bosch, op de 

Vughterdijk, naast erfgoed van Thomas van den Verle. 

 

Heijlwigis relicta quondam Lamberti dicti Lemmen Lisen zoen de Helvoirt 

dedit et contulit Egidio filio quondam Johannis (dg: f) dicti (verbeterd 

uit: dicto) Wouten z[oen] plenam potestatem et mandatum speciale (dg: 

vit) annuam et vitalem pensionem quatuor et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Buscoducis necnon octo librarum #monete# quam (dg: se 

solvendam habere dicebat) sibi Johannes Arnoldus Lambertus (dg: Waltherus 

et Goeswinus) liberi dicte Heijlwigis Walterus dictus de Ghesel et 

Goeswinus dictus de Vlimen generi (dg: f) dicte Heijlwigis promiserunt 

indivisi super omnia se daturos et soluturos antedicte Heijlwigi ex 

omnibus et singulis hereditatibus que fuerant dicte Heijlwigis ubicumque 

locorum extra oppidum de Busco situatis atque de ceteris hereditatibus 

eorundem debitorum ut ipsa dicebat monendi petendi etc atque domum et 

aream dicte Heijlwigis sitam in Buscoducis supra aggerem Vuchtensem inter 

hereditatem (dg: Mae Thom) contigue iuxta hereditatem Thome van den Verle 

locandi et cum hiis omnia et singula faciendi etc usque ad revocacionem 
?etc. Testes Sceijvel et Eelkini datum supra. 

 

BP 1175 f 035v 19 di 18-05-1367. 

Henricus gnd Mudeken verkocht aan Matheus gnd Becker zvw Henricus Becker 

een n-erfcijns van 4 pond geld, met Pinksteren te betalen, voor het eerst 

met Pinksteren over 1 jaar (28-05-1368), gaande uit 2 morgen land, in 

Lithoijen ter plaatse gnd in die Twee Hoeven, tussen Elizabeth Godefridi 

enerzijds en Albertus des Hoesschen anderzijds, reeds belast met de 
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zegedijk en sloten. 

 

Henricus dictus Mudeken hereditarie vendidit Matheo dicto Becker filio 

quondam Henrici Becker hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie penthecostes pro primo solucionis termino a 

penthecostes proxime ultra annum ex duobus iugeribus terre dicti 

venditoris sitis in parochia de Littoijen ad locum dictum in die Twe 

Hoven inter hereditatem Elizabeth Godefridi ex uno et inter hereditatem 

Alberti des Hoesschen ex alio ut dicebat ab eodem promittens warandiam et 

questionem proximitatis et aliam obligationem deponere exceptis aggeribus 

(verbeterd uit: zeghedijc) dictis zeghedijc et fossatis ad etc de jure 

spectantibus ut dicebat promisit insuper sufficientem facere. Testes 

Theodericus et Jacobus datum tercia post Servacii. 

 

BP 1175 f 035v 20 di 18-05-1367. 

Hermannus van Eijndoven en Laurencius van de Put beloofden aan Johannes van 

Herpen zv Johannes van Lottem 2 last66 haring met Kerstmis aanstaande (za 

25-12-1367) in Den Bosch aan de kraan te leveren. 

 

Hermannus de Eijndoven et (dg: Henricus) #Laurencius# de Puteo 

promiserunt indivisi super omnia Johanni de Herpen filio Jo de Lottem duo 

last allecium plenorum dulcium et bene salsatorum ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos et in Buscoducis #in edificio dicto craen# 

tradendos et deliberandos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 035v 21 di 18-05-1367. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 
?Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 035v 22 di 18-05-1367. 

Marcelius en Aleijdis, kvw Marcelius Veren Aleijten zoen van Meghen, zagen 

af van de geschillen met Ygrammus zvw Ygrammus Veren Aleijten zoen van 

Meghen. 

 

Marcelius et Aleijdis liberi #cum suo tutore etc# quondam Marcelii f 

Veren Aleijten zoen de Meghen super omnibus et singulis actionibus et 

causis impeticionibus et querelis quas ipsi habent #.......# ?adusque 

Ygrammum (dg: ...) filium quondam Ygrammi Veren Aleijten zoen de Meghen 

quacumque occacione a quocumque (dg: occacione) tempore evoluto usque in 

diem presentem ut dicebat !opus dicti Ygrammi legitime et hereditarie 

renunciaverunt effestucando modo in talibus consueto promittentes cum 

tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

1175 f. 024r. scan 1175_024-R. 

 Tercia post exaudi: dinsdag 01-06-1367. 

 Quarta post exaudi: woensdag 02-06-1367. 

 In octava ascensionis: donderdag 03-06-1367. 

 

BP 1175 f 024r 01 ±di 01-06-1367. 

Henricus gnd Moudeken beloofde aan Gheertrudis dvw Tielmannus gnd Fonten 

een n-erfcijns van 5 groten geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

stuk land gnd een Heuvel, in Lithoijen, tussen Henricus gnd Cuijpers 

enerzijds en Sijmon van den Valhecke anderzijds, welk stuk land voornoemde 

Henricus voor voornoemde cijns verkregen had van wijlen Arnoldus gnd die 

Kolner. 

 

                         
66 Zie → BP 1175 f 191r 13 za 16-06-1369, overdracht van deze 2 last haring. 
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Henricus dictus Moudeken promisit se daturum et soluturum Gheertrudi 

filie quondam Tielmanni dicti Fonten hereditarium censum quinque 

grossorum monete solvendum [hereditarie] nativitatis Domini ex pecia 

terre dicta enen Hovel sita #in parochia de# in Littoijen inter 

hereditatem Henrici dicti Cuijpers ex uno et inter hereditatem Sijmonis 

van den Valhecke ex alio ....... quam peciam terre dictus Henricus erga 

Arnoldum quondam dictum die Kolner pro dicto censu quinque grossorum 

dicte monete ad (dg: censum) hereditarium censum acquisiverat ut dicebat. 

Testes datum s[upra]. 

 

BP 1175 f 024r 02 ±di 01-06-1367. 

Wijerus zv Martinus gnd van Pipengael verkocht aan zijn vader Martinus een 

lijfrente van 8 pond geld, op het leven van voornoemde Wijerus, een helft 

te betalen met Sint-Bavo en de andere helft met Pasen, aan hem verkocht 

door de stad Den Bosch. Zou voornoemde Martinus voor voornoemde Wijerus 

overlijden, dan gaat de lijfrente terug naar voornoemde Wijerus. 

 

Wijerus filius Martini dicti de Pipengael annuam et vitalem pensionem 

octo librarum monete (dg: solvendam anno v vend) solvendam anno quolibet 

ad vitam eiusdem Wijeri #[media]tim ?Bavonis et mediatim pasche# et non 

ultra venditam sibi ab oppido de Buscoducis ut dicebat legitime vendidit 

Martino suo patri predicto ab eodem Martino quamdiu dictus Wijerus 

vixerit possidendam et habendam et non ultra #promittens ratam servare# 

tali condicione quod si contingat dictum Martinum decedere ante decessum 

dicti Wijeri quod extunc huiusmodi vitalis pensio ad dictum Wijerum 

revertetur. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 024r 03 di 01-06-1367. 

Henricus Roempot verhuurde aan Goeswinus Knoden zvw Heijlwigis Uten Werde 2 

morgen land in Maren achter Kijthoven in een kamp gnd die Ham, voor een 

periode van 6 jaar, ingaande heden. 

 

Henricus Roempot duo iugera terre ad se spectantia sita in parochia de 

Maren retro locum dictum Kijthoven in (dg: loco) campo dicto #die# Ham 

#ut dicebat# locavit recto loc[acionis] modo Goeswino Knoden filio 

quondam Heijlwigis Uten Werde ab eodem ad spacium sex annorum datam 

presentium sine medio subsequentium libere possidenda et h[abenda] 

promittens warandiam ita quod suum manipulum etc et obligationem 

deponere. Testes Scilder et Bodo datum tercia post exaudi. 

 

BP 1175 f 024r 04 wo 02-06-1367. 

Hr Walterus zvw Henricus van Eijndoven priester beloofde aan zijn zwager 

Arnoldus gnd Hoddewijn een erfpacht van 4 mud rogge, maat van Nuenen, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen, die waren van wijlen 

Arnoldus gnd Naghel, in Nuenen, en die voornoemde Arnoldus Hoddewini 

verworven had van voornoemde wijlen Arnoldus Naghel, en die voornoemde hr 

Walterus voor voornoemde pacht en andere pachten en cijnzen verkregen had 

van voornoemde Arnoldus Hoddewijn. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

hr Walterus tot onderpand 2 stukken land, in Nuenen, tussen Lana Walteri 

enerzijds en erfgoed van de kapel van den Hout anderzijds. 

 

Dominus Walterus filius (dg: Henri) quondam Henrici de Eijndoven 

presbiter promisit ut debitor principalis se daturum et soluturum Arnoldo 

dicto Hoddewijn suo sororio hereditariam paccionem quatuor modiorum 

siliginis mensure de (dg: Eijnd) Nuenen (dg: solv) anno quolibet 

hereditarie purificatione ex omnibus et singulis bonis que fuerant 

quondam Arnoldi dicti Neighel sitis in parochia de Nuenen et que dictus 

Arnoldus Hoddewini erga dictum quondam Arnoldum Naghel acquisiverat ut 

dicebat et que dictus dominus Walterus erga eundem Arnoldum !Arnoldum 

Hoddewijn pro predicta paccione et pro hereditariis paccionibus et 

censibus exinde solvendis de jure ad (dg: ..) annuum pactum acquisiverat 
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?etc et ad maiorem securitatem solucionis dicte paccionis prefatus 

dominus Walterus duas pecias terre ad se spectantes ut dicebat sitas in 

parochia predicta inter hereditatem Lane Walteri ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad capellam van den Hout ex alio ut asserebat 

simul cum dictis bonis ad pignus imposuit et obligavit. Testes 

Theodericus et Jacobus datum quarta post exaudi. 

 

BP 1175 f 024r 05 do 03-06-1367. 

Amelius zv Johannes gnd Roetaert van Vechel verkocht aan Arnoldus zvw 

Willelmus Hoernken van Erpe een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Pinksteren te Den Bosch te leveren, voor het eerst met Pinksteren over 1 

jaar (28-05-1368), gaande uit 1/3 deel van een hoeve gnd ten Heuvel, in 

Veghel, dat de verkoper verworven had van Rodolphus gnd van Merlaer szv 

Egidius gnd van den Hovel. De gehele hoeve was belast met een b-erfcijns 

van 8 schelling paijment. 

 

Amelius filius Johannis dicti Roetaert de Vechel hereditarie vendidit 

Arnoldo filio quondam Willelmi Hoernken de Erpe hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie penthecostes 

et pro primo solucionis termino a penthecostes proxime ultra annum et ad 

Buscum tradendam ex tercia parte (dg: cuius) ad se spectante cuiusdam 

mansi dicti ten Hovel siti in parochia de Vechel et de attinentiis 

eiusdem tercie partis ubicumque locorum etc scilicet dividendo dictum 

mansum in 3 partes de una scilicet earum parte quam dictus venditor erga 

Rodolphum dictum de Merlaer generum Egidii dicti van den Hovel 

acquisiverat ut dicebat promittentes dictus venditor et cum eo Johannes 

eius pater predictus indivisi warandiam questionem proximitatis et 

obligationem deponere omnino excepto hereditario censu octo solidorum 

pagamenti ex dicto integro manso solvendo etc promisit insuper !insuper 

sufficientem facere. Scilder et Jacobus datum (dg: ..) in octava 

ascensionis. 

 

BP 1175 f 024r 06 do 03-06-1367. 

Voornoemde Amelius beloofde zijn vader daarvan schadeloos te houden en 

droeg daartoe, ter meerdere zekerheid, voornoemd 1/3 deel aan zijn vader 

over. 

 

Dictus Amelius promisit super omnia dictum Johannem suum patrem indempnem 

servare ab hiis et dampnis et ad maiorem securitatem (dg: so) quitandi 

dictus Amelius dictam terciam partem dicto Johanni supportavit simul cum 

litteris quas inde habebat ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 024r 07 do 03-06-1367. 

Voornoemde Arnoldus zvw Willelmus Hoernken van Erpe bestoerde alle goederen 

van Willelmus gnd Lisen zoen van Erpe en maakte bezwaar tegen verkopingen 

en vervreemdingen. 

 

Dictus Arnoldus emptor calumpnavit omnia et singula bona Willelmi dicti 

Lisen zoen de Erpe ubicumque locorum consistentia sive sita atque omnes 

et singulas venditiones ac alienaciones (dg: cum) factas cum eisdem. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 024r 08 do 03-06-1367. 

Fissia ev Petrus gnd van Drueten verkocht aan Gerardus Eelkini 9 stuks vee 

en 3 paarden, in Herpen, ter plaatse Belien Ven, op de goederen van de 

verkoopster. De verkoopster zal de dieren te schattinge onderhouden 

gedurende 3 jaar ingaande Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (ma 01-05-

1368). 

 

Fissia uxor Petri dicti de Drueten legitime vendidit Gerardo Eelkini IX 

pecias pecoris et tres equos (dg: quos dicta) consistentes in parochia de 
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Herpen ad locum dictum Belien #Venne# in bonis dicte venditricis ut ipsa 

dicebat (dg: tal) promittens warandiam tali condicione quod dicta 

venditrix dictas IX pecias pecoris et tres equos ad ius stabilitionis 

quod exponetur scattenghe #ab eodem Gerardo ad spacium trium annorum a 

festo beatorum Philippi et Jacobi proxime futuro# tenebit et observabit 

(dg: testes Willelmus et Jacobus) ....... ....... tres annos sine medio 

subsequent... Testes Willelmus et Jacobus datum (dg: quinta post exaudi) 

supra. 

 

BP 1175 f 024r 09 do 03-06-1367. 

Henricus gnd Coevoet zvw Godefridus Penders van Strate beloofde aan 

Arnoldus Nolleken Quap 14½ mottoen met Kerstmis aanstaande (25-12-1367) te 

betalen. 

 

Henricus dictus Coevoet filius quondam Godefridi Penders de Strate 

promisit super omnia Arnoldo Nolleken Quap quatuordecim et dimidium 

mutones ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Scilder et 

Jacobus datum. 

 

BP 1175 f 024r 10 do 03-06-1367. 

Voornoemde Henricus beloofde aan Arnoldus Stout visser 14½ mottoen met 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1367) te betalen. 

 

Dictus Henricus debitor promisit super Arnoldo Stout piscatori (dg: 

.......) quatuordecim et dimidium mutones ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 024r 11 do 03-06-1367. 

Henricus zvw Albertus vleeshouwer verkocht aan Ghiselbertus gnd Scuerman 

een halve hofstad die was van wijlen Metta gnd Aelbrechts van Gheffen, in 

Geffen, tussen Bata gnd Pauwels enerzijds en Bela gnd Merswijf anderzijds, 

aan voornoemde Henricus verkocht door Mijchaelis zvw voornoemde Metta. 

 

Henricus filius quondam Alberti carnificis (dg: dicti) dimidium 

domistadium ad se spectans quod fuerat quondam Mette dicte (dg: o) 

Aelbrechts de Gheffen situm in parochia de Gheffen inter hereditatem Bate 

dicte Pauwels ex uno et inter hereditatem Bele dicte Merswijf ex alio 

venditum dicto Henrico a Mijchaele filio quondam Mette predicte prout in 

litteris etc hereditarie vendidit (dg: her) Ghiselberto dicto Scuerman ab 

eodem supportavit cum litteris et iure promittens ratam servare et 

obligationem [ex] parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 024r 12 do 03-06-1367. 

Marcelius gnd Meijsen soen droeg over aan Maria ndvw Marcelius zvw Aleijdis 

gnd Cele Vos van Os 1 mud rogge, ½ mud gerst, maat van Veghel, en 30 

schelling, die Waltherus gnd van den Rullen beloofd had aan voornoemde 

Marcelius, elk jaar, zolang voornoemde Maria leeft, met Lichtmis in Veghel 

te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Walterus. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Marcelius dictus Meijsen soen unum modium siliginis dimidium modium ordei 

mensure de Vechel atque triginta solidos monete quos Waltherus dictus van 

den Rullen promisit ut debitor principalis super se et bona sua omnia se 

daturum et soluturum dicto Marcelio quamdiu Maria filia naturalis 

Marcelii filii quondam Aleijdis dicte Cele Vos de Os vitam gesserit in 

humanis anno quolibet ad vitam eiusdem Marie et non ultra in festo 

purificationis beate Marie virginis et in Vechel tradendos et 

deliberandos ex omnibus et singulis bonis eiusdem Walteri ubicumque 

locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli consistentibus 

sive sitis prout in litteris legitime supportavit Marie supradicte simul 

cum litteris et jure atque cum arrestadiis universis sibi defici[entibus] 



Bosch’ Protocol jaar 1367. 

 

74 

ut dicebat promittens ratam servare et obligationem (dg: d) ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 024r 13 do 03-06-1367. 

Egidius van der Scueren van Baescot verkocht aan Rodolphus Pulslauwer een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Allerheiligen (01-11) te betalen, 

gaande uit een tuin in Diessen, ter plaatse gnd Baschot, tussen Lucas van 

der Scueren enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 8 

penning gemeen paijment jaarlijks. 

 

Egidius van der Scueren de Baescot hereditarie vendidit Rodolpho 

Pulslauwer hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

omnium sanctorum ex orto dicti (dg: Egig) venditoris sito in parochia 

(dg: ?p) de Dijessen ad locum dictum Bascot inter hereditatem Luce van 

der Scueren ex uno et inter communem (dg: plateam ex a) viam ex alio 

latere ut dicebat ab eodem promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis octo denariis communis pagamenti annuatim exinde prius 

de jure solvendis promisit insuper sufficientem facere. Testes Gerardus 

et Willelmus datum supra. 

 

1175 f. 024v. scan 1175_024-V. 

 In octava ascensionis: donderdag 03-06-1367. 

 

BP 1175 f 024v 01 ±do 03-06-1367. 

Johannes gnd van der Straten droeg over aan Willelmus nzvw Willelmus gnd 

Veren Aleijden zoen van Meghen, tbv: (1) een huis en tuin, eertijds van 

Hermannus gnd Gruter van Os, in Oss, bij het kerkhof, tussen Bata gnd 

Telders enerzijds en Theodericus gnd Cloenken anderzijds, (2) 3 morgen 

land, in Oss, zoals aan voornoemde Hermannus ten deel was gevallen uit de 

gemeint van Oss, aan voornoemde Johannes van der Straten overgedragen door 

voornoemde Hermannus {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes dictus van der Straten domum et ortum (dg: ad se spectan) #que 

fuerant Hermanni dicti Gruter de Os# sitos in parochia de Os prope atrium 

ibidem inter hereditatem Bate dicte Telders ex uno latere et inter 

Theoderici dicti Cloenken ex alio atque tria jugera terre (dg: atque) 

eiusdem Hermanni sita in dicta parochia de Os prout dicta tria jugera 

terre ibidem sita sunt et dicto Hermanno de communitate ville de Os 

cesserunt in partem supportatos dicto Johanni van der Straten a dicto 

Hermanno prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo filio 

naturali quondam Willelmi dicti Veren Aleijden zoen de Meghen ad opus. 

 

BP 1175 f 024v 02 do 03-06-1367. 

Petrus zvw Henricus gnd van der Molen gaf uit aan Everardus van Hamersfoert 

1 morgen land uit Duizend Morgen van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Leendenbroek, in een kamp van Johannes Stierken, tussen Albertus van Maren 

enerzijds en Johannes Stierken anderzijds, welke morgen aan voornoemde 

Petrus gekomen was na overlijden van voornoemde Henricus; de uitgifte 

geschiedde voor (1) 6 schelling aan de stad Den Bosch, en thans voor (2) 

een n-erfcijns van 7 schelling geld, met Kerstmis te betalen. De morgen mag 

slechts aan medepoorters van de stad Den Bosch worden verkocht of 

vervreemd. 

 

Petrus filius quondam Henrici dicti van der Molen unum iuger terre ad se 

spectans de mille iugeribus terre communitatis oppidi de Busco situm in 

loco dicto Leendenbroec in campo Johannis Stierken inter hereditatem 

Alberti de Maren ex uno et hereditatem Johannis Stierken ex alio quod 

iuger terre predictum dictus Petrus sibi de morte dicti quondam Henrici 

successione advolutum esse dicebat dedit ad hereditarium censum Everardo 

de Hamersfoert ab eodem hereditarie possidendum pro sex solidis dicto 

oppido de Busco solvendis dando et solvendo dicto oppido a dicto Everardo 
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etc atque pro hereditario censu septem solidorum monete dando dicto Petro 

a dicto Everardo nativitatis Domini promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit #et non vendet neque 

alienabit#. Testes Scilder et Jacobus datum in octava ascensionis. 

 

BP 1175 f 024v 03 do 03-06-1367. 

Denkinus zvw Willelmus Sceper van Gheffen verkocht aan Rodolphus zvw 

Winricus van Gheffen 3 lopen roggeland in Geffen, ter plaatse gnd Kaprade, 

tussen Theodericus gnd Veren Aleijten zoen enerzijds en Johannes van 

Hoesden anderzijds, welke 3 lopen aan voornoemde Denkinus gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Willelmus. 

 

Denkinus filius quondam Willelmi Sceper de Gheffen tres lopinatas terre 

siliginee ad se spectantes sitas in parochia de Gheffen ad locum dictum 

Caprade inter hereditatem Theoderici dicti Veren Aleijten zoen ex uno et 

hereditatem Jo de Hoesden ex alio et quas tres lopinatas terre predictas 

dictus Denkinus sibi de morte dicti quondam Willelmi sui patris 

successione advolutas esse dicebat hereditarie vendidit Rodolpho filio 

quondam Winrici de Gheffen promittens warandiam questionem proximitatis 

et obligationem aliam deponere omnino. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 024v 04 do 03-06-1367. 

Hermannus Keteleer verkocht aan Johannes van Lijt wolwever een huis67 en erf 

in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, achter erfgoed van Johannes gnd van 

den Mortel, bij de poort van de stadsmuur, aan voornoemde Hermannus 

gerechtelijk verkocht door Godescalcus van Bladel. 

 

Hermannus Keteleer domum et aream sitam in Buscoducis ad vicum dictum 

Buerde retro hereditatem Johannis dicti van den Mortel prope portam muri 

oppidi de Buscoducis venditam dicto Hermanno a Godescalco de Bladel per 

judicem et mediante sententia scabinorum de Busco prout in litteris 

scabinorum etc hereditarie vendidit Johanni de Lijt textori laneorum 

supportavit simul cum predictis litteris et jure promittens ratam servare 

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

 

BP 1175 f 024v 05 do 03-06-1367. 

Johannes gnd Nobel zvw Theodericus Nobel beloofde aan Gerardus gnd Roest 

van Empel 55 pond geld met Vastenavond aanstaande (di 22-02-1368) te 

betalen. 

 

Jo dictus Nobel filius quondam Theoderici Nobel promisit super omnia 

Gerardo dicto Roest de Empel LV libras monete ad carnisprivium proxime 

futurum persolvendas. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 024v 06 do 03-06-1367. 

Arnoldus Berwout gaf uit aan Petrus van Baerdwijc de jongere en zijn zuster 

Margareta een ledig erfgoed in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, tussen 

erfgoed van Ghevardus van Orthen enerzijds en erfgoed van Henricus nzvw hr 

Henricus van de Broek priester anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 

de hertogencijns, en thans voor (2) een n-erfcijns68 van 3 pond 10 schelling 

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

 

Arnoldus Berwout quandam vacuam hereditatem ad se spectantem sitam in 

Busco ad vicum dictum Buerde inter hereditatem Ghevardi de Orthen ex uno 

et hereditatem Henrici filii naturalis quondam domini Henrici de Palude 

presbitri ut dicebat dedit ad hereditarium censum Petro de Baerdwijc 

#juniori# et Margarete sue sorori ab eisdem iure hereditario possidendam 

pro (dg: censibus) #censu ducis# de iure solvendis dandis! ab ipsis atque 

                         
67 Zie → BP 1176 f 010r 03 ±do 04-12-1376, onleesbare handeling met dit huis door ....... van 
Best. 

68 Zie → BP 1175 f 056v 04 wo 27-10-1367, de erfcijns gaat naar zoon Theodericus. 
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pro hereditario censu trium librarum et decem solidorum monete dando 

mediatim Jo et mediatim Domini ex dicta vacua hereditate promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii cum tutore 

repromiserunt. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 024v 07 do 03-06-1367. 

Petrus van Baerdwijc wollenklerenwever beloofde aan voornoemde Petrus en 

Margareta, zijn kinderen, 100 mottoen na maning te betalen. 

 

Petrus de Baerdwijc textor laneorum promisit super omnia dicto Petro et 

Margarete suis liberis centum mutones ad monitionem persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 024v 08 do 03-06-1367. 

Henricus gnd die Laet, hoevenaar van hr Johannes van Benthem ridder, 

beloofde aan Johannes van Zidewinde, szvw Arnoldus van de Poort, 56 pond 

geld met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1368) te betalen. 

 

Henricus dictus die Laet colonus domini Jo de Benthem militis promisit 

super omnia Jo de Zidewinde genero quondam Arnoldi de Porta LVI libras 

monete ad purificationis proxime futurum persolvendas. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 024v 09 do 03-06-1367. 

Walterus gnd Ute Vinkel droeg over aan Jacobus van Neijsel nzvw Johannes 

van Neijsel 2 stukken land in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, achter de 

plaats gnd Achter Genen Bos, (1) tussen een gemene weg enerzijds en kv 

Ancelmus van Nuwelant anderzijds, met het huis dat hierop staat, (2) 

tegenover eerstgenoemd stuk land, over voornoemde weg, tussen Henricus 

Berthen enerzijds en kv Johannes zv Ambrosius anderzijds, welke 2 stukken 

land met het huis voornoemde Wolterus en Johannes wijlen zijn broer 

verkregen hadden van hun broer Willelmus gnd Ute Vinkel, voor (a) een 

b-erfcijns van 40 schelling geld aan hr Henricus van Nuwelant ridder, (b) 

een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde Willelmus. 

Voornoemde Wolterus en Willelmus, en Johannes van der Haghe de jongere 

beloofden dat Hilla, onmondige dvw voornoemde Johannes, bv voornoemde 

Wolterus, afstand zal doen. 

 

Walterus (dg: f) dictus Ute Vinkel duas pecias terre sitas in parochia de 

Nuwelant ad locum dictum vulgaliter Wilshusen retro locum dictum After 

Ghenen Bossche quarum una inter communem plateam ibidem ex uno latere et 

inter hereditatem liberorum Ancelmi de Nuwelant ex alio latere et altera 

in opposito dicte pecie terre ultra predictam communem plateam (dg: 

situate sunt quas duas pecias) inter hereditatem Henrici Berthen ex uno 

et hereditatem liberorum Jo filii Ambrosii ex alio latere situate sunt 

cum quadam domo in primodicta pecia terre consistente quas duas pecias 

terre cum dicta domo dictus Wolterus et Johannes quondam frater erga 

Willelmum dictum Ute Vinkel eorum fratrem pro hereditario censu 

quadraginta solidorum monete domino Henrico de Nuwelant militi et pro 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco dicto 

Willelmo annuatim et hereditarie exinde de iure solvenda ad pactum 

acquisiverant prout in litteris scabinorum (dg: etc) de Busco etc 

hereditarie supportavit Jacobo de Neijsel filio naturali quondam Jo de 

Neijsel simul cum predictis litteris et aliis litteris quas inde habebat 

ut dicebat promittens ratam servare (dg: et aliam obligationem deponere 

in dictis terra et domo). Quo facto dicti Wolterus et Willelmus et Jo van 

der Haghe junior promiserunt indivisi super omnia quod ipsi Hillam filiam 

dicti quondam Johannis fratris dicti Wolteri impuberem existentem 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit supra dictis duabus peciis terre 

ac domo atque super toto jure ad opus dicti Jacobi facient renunciare et 

quod ipsi omnem obligationem in dictis duabus peciis terre et domo 



Bosch’ Protocol jaar 1367. 

 

77 

existentem !exceptis dictis censu et paccione. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 024v 10 do 03-06-1367. 

Johannes en Aleidis, kvw Arnoldus van Wergaertshusen, Ghibo Sluseman ev 

Katerina, Henricus gnd Luijtinc ev Oda, en Ghibo zv Johannes gnd van den 

Bossche ev Benigna, dvw voornoemde Arnoldus, verkochten aan Elizabeth wv 

Willelmus van den Hoernic een beemd, eertijds van wijlen voornoemde 

Arnoldus, gnd Spikersbeemd, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

Wergaartshuizen, tussen Aleidis gnd Aijkens enerzijds en de gemeint van 

Esch anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Jo et Aleidis pueri quondam Arnoldi de Wergaertshusen #cum tutore# Ghibo 

Sluseman maritus et tutor legitimus ut asserebat Katerine sue uxoris 

Henricus dictus Luijtinc maritus et tutor legitimus ut asserebat Ode sue 

uxoris et Ghibo filius Jo dicti van den Bossche maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Benigne sue uxoris filiarum eiusdem quondam 

Arnoldi quoddam pratum quod fuerat dicti quondam Arnoldi nunc ad ipsos 

spectans ut dicebat (dg: s) dictum communiter Spikersbeemt situm in Vucht 

in parochia sancti Petri ad locum dictum Wergaertshusen inter hereditatem 

Aleidis dicte Aijkens ex uno et inter communitatem de Esche ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Elizabeth relicte quondam Willelmi van den 

Hoernic promittentes indivisi warandiam et obligationem deponere excepto 

censu ducis. 

 

BP 1175 f 024v 11 do 03-06-1367. 

Johannes van Tede zv Willelmus wollenklerenwever vernaderde. Zij week. En 

hij droeg weer over. 

 

Jo de Tede filius Willelmi textoris laneorum prebuit #et ipsa cum tutore 

cessit# et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 024v 12 do 03-06-1367. 

Ghibo gnd Cluekinc van Middelrode verkocht aan Godefridus gnd Robben zoen 1 

lopen roggeland in Berlicum, ter plaatse gnd Belver, bij de plaats gnd 

Heuvel, tussen voornoemde Godefridus Robben zoen enerzijds en Godefridus zv 

Zebertus anderzijds, als allodium. 

 

Ghibo dictus Clu#e#kinc de Middelrode lopinatam terre siliginee ad se 

spectantem sitam in parochia de Berlikem ad locum dictum Belver (dg: iux) 

prope locum dictum Hovel inter hereditatem Godefridi dicti Robben zoen ex 

uno et hereditatem Godefridi filii Zeberti ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Godefrido #Robben zoen# pro vero allodio promittens 

warandiam et obligationem deponere omnino. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 024v 13 do 03-06-1367. 

Johannes Rademaker zvw Johannes gnd Veren Zelien zoen verkocht aan 

Lambertus zvw Lambertus van den Hovel een huis69 en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Arnoldus gnd Snoec enerzijds en erfgoed 

van wijlen Alardus Rademaker anderzijds, welk huis en erf voornoemde 

Johannes in cijns verkregen had van Ghisbertus van Ghestel als procurator 

van het Geefhuis in Den Bosch, voor een b-erfcijns van 4 pond geld. 

 

Jo rotifex filius quondam Jo dicti Veren Zelien zoen domum et aream sitam 

in Buscoducis in vico Hijntamensi inter hereditatem Arnoldi dicti Snoec 

ex uno et hereditatem quondam (dg: Arnoldi) Alardi rotificis ex alio 

latere quam domum et aream predictam dictus Johannes erga Ghisbertum de 

Ghestel tamquam procuratorem mense sancti spiritus in Buscoducis pro 

hereditario censu quatuor librarum monete dicte mense annuatim et 

hereditarie de iure solvendo acquisiverat ad censum (dg: ut dicebat) 

                         
69 Zie → BP 1176 f 258r 06 do 08-05-1382, Theodericus en Jacobus, kvw Lambertus van den 
Hoevel, verkochten het huis, dat aan hen was overgedragen door hun broer Lambertus. 
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prout in litteris scabinorum etc hereditarie vendidit Lamberto filio 

quondam Lamberti van den Hovel supportavit simul cum predictis litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: aliam in ipso 

existentem) deponere excepto dicto censu. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 024v 14 do 03-06-1367. 

Theodericus gnd Rover Berns zoen van Os verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Theodericus dictus Rover Berns zoen de Os prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

1175 f. 076r. scan 1175_076-R. 

 Secunda post octavam penthecostes: maandag 14-06-1367. 

 Tercia post octavam penthecostes: dinsdag 15-06-1367. 

 

BP 1175 f 076r 01 is een vervolg van BP 1175 f 076v 14. Dit betekent dat 

076r eigenlijk de achterzijde is en 076v de voorzijde van folium 076. 

 

BP 1175 f 076r 01 ma 14-06-1367. 

[?quo]s ?tamen paccionem et c[en]sus prescriptos dicti Willelmus et 

domicella Johanna ad se hereditario jure pertinere dicebant hereditarie 

ven[diderunt Gerardo ?filio] quondam Johannis dicti [de] Beerze 

supportaverunt simul cum dictis litteris et jure promittentes dicti 

venditores et cum eis Willelmus Vrancken ....... [ratam] servare et 

obligationem (dg: ex) in dictis paccione et censibus existentem deponere 

omnino promiserunt insuper dicti debitores ut debitores pr[incipales quod 

ipsi] Johannam filiam dicte domicelle Johanne a dicta domicella Johanna 

et Henrico dicto quondam van der Hulpen pariter genite! ut d[icebant] 

impuberos! existentem ut dicebant ad opus dicti Gerardi renunciare 

faciet!. Testes Willelmus Eelkini et Bodo de Tiela datum secunda post 

[octavam] penthecostes. 

 

BP 1175 f 076r 02 ma 14-06-1367. 

Voornoemde Willelmus van Ghielbeke en zijn vrouw jkvr Johanna verkochten 

aan de broers Goessuinus en Petrus Steenwech 4 morgen land in Empel, boven 

in een kamp gnd der Kerken Kamp, tussen erfgoed van de kerk van Empel 

enerzijds en een kamp gnd den Overste Bloenkamp anderzijds. De verkopers, 

en met hen voornoemde Willelmus Vrancken, beloofden verplichtingen af te 

handelen, uitgezonderd 4 roeden dijk ter plaatse gnd Scumme Oerde, naast de 

dijk van Jacobus Scade. Voornoemde minderjarige Johanna zal afstand doen. 

 

Dicti Willelmus et domicella Johanna eius uxor ut supra quatuor jugera 

terre sita in parochia de Empel in campo dicto der Kerck[enc]amp superius 

in eodem campo inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex uno 

et (dg: here) campum dictum den Overste Bloeencamp ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Goessuino et Petro Steenwech fratribus 

promittentes dicti venditores et cum eis dictus Willelmus Vrancken 

[indivi]si warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor virgatis 

aggeris sitis ad locum dictum Scumme Oerde contigue iuxta aggerem Jacobi 

Scade (dg: ex uno) ut dicebant eisdem deponent omnino promiserunt 

indivisi insuper dicti debitores quod ipsi dictam Johannam adhuc 

impuberem existentem quamcito ad annos pubertatis pervenerit (dg: ad) 

super dictis quatuor iugeribus terre ad opus dictorum emptorum facient 

renunciare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 076r 03 ma 14-06-1367. 

Voornoemde Willelmus van Ghielbeke en zijn vrouw jkvr Johanna verkochten 

aan de broers Johannes en Wolterus, gnd Nobel, een kamp gnd den Overste 

Bloenkamp, in Empel, tussen Elizabeth gnd? Ghevarts enerzijds en erfgoed 

gnd der Kerken Kamp anderzijds, met een eind strekkend aan Lambertus gnd 
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Raet. Verkopers, en met hen voornoemde Willelmus Vrancken, beloofden lasten 

af te handelen, uitgezonderd 6 roeden dijk op Scumme Oerde, direct naast de 

dijk van Theodericus Luwe. Voornoemde Johanna zal afstand doen. 

 

Dicti venditores quendam! ad dictos spectantem dictum den Overste Blo-

(dg: t)-encamp situm in parochia de Empel contigue (dg: iuxta campum 

#hereditatem# Lamberti dicti Raet) inter hereditatem Elizabeth de 

Ghevarts ex uno et hereditatem dictam der Kercken Camp ex alio tendentem 

cum uno fine ad hereditatem Lamberti dicti Raet ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni et Woltero dictis (dg: fratribus) Nobel fratribus 

promittentes et cum eis dictus Willelmus Vrancken indivisi warandiam et 

obligationem deponere exceptis sex virgatis aggeris sitis supra Scumme 

Oerde contigue iuxta aggerem Theoderici Luwe ut dicebant deponent omnino 

et promiserunt indivisi dictam Johannam renunciare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 076r 04 ma 14-06-1367. 

Voornoemde Willelmus van Ghielbeke en zijn vrouw jkvr Johanna verkochten 

aan Theodericus Luwe zv Jacobus Luwe een kamp gnd den Overste Vroenkamp, in 

Empel, tussen Gerardus van Amersoijen enerzijds en Willelmus Vrancke 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed gnd Botskamp. Verkopers, en 

met hen voornoemde Willelmus Vrancken, beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd 5 roeden dijk op Scumme Oerde, naast de dijk van kvw Gerardus 

van Abrugghe enerzijds en de dijk die behoort aan Johannes en Wolterus gnd 

Nobel anderzijds. Voornoemde Johanna zal afstand doen. 

 

Dicti venditores quendam campum dictum den Overste Vroencamp situm in 

parochia de Empel inter hereditatem Gerardi de Amersoijen ex uno et 

hereditatem #que fuerat# Willelmi Vrancke ex alio #tendentem cum uno fine 

ad hereditatem dictam Botscamp# ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Theoderico Luwe filio Jacobi Luwe promittentes et cum eis dictus 

Willelmus Vrancken indivisi warandiam et obligationem deponere exceptis 

quinque virgatis aggeris sitis super Scumme Oerde sitis contigue (dg: 

inter) inter aggerem liberorum quondam Gerardi de Abrugghe ex uno et 

inter aggerem spectantem ad Johannem et Wolterum dictos Nobel ex alio 

latere ut dicebant deponent omnino promiserunt insuper dictam Johannam 

facere renunciare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 076r 05 ma 14-06-1367. 

Jkvr Johanna dv Willelmus Vrancke en haar man Willelmus van Ghielbeke 

beloofden aan Rodolphus van Emmichoven herder van Mairheze, Johannes gnd 

Greve Bovics zoen van Hedel en aan Johannes Nobel, zich te houden aan de 

verhuring aan hen, door voornoemde Willelmus gedaan voor een periode van 10 

jaar, van een kamp gnd die Veewert?, gelegen op de Maas voor Hedel. 

 

Domicella Johanna filia (dg: quondam) Willelmi Vrancke cum Willelmo de 

Ghielbeke suo marito tamquam cum suo tutore promiserunt super omnia 

Rodolpho de Emmichoven pastori de Mairheze et Johanni dicto Greve Bovics? 

zoen de Hedel #et Johanni Nobel# quod ipsa locacionem in qua dictus 

Willelmus dictis (?dg: B) Rodolpho et Johanni #et Johanni# locaverat 

campum dictum die Vee (dg: -camp) #wt? supra Mosam ante Hedel# ad spacium 

decem annorum ab eisdem possidendum ratam servabit salvis #ipsis ex 

utraque parte# tamen omnibus et singulis condicionibus in litteris de 

locacione factis comprehensis iuxta tenorem et formam dictarum 

[litterarum] (dg: et promisit insuper quod ipsa ?Joh cum dicto Willelmo). 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 076r 06 ma 14-06-1367. 

Katherina dvw Johannes gnd van Herlaer zv Goessuinus bediende/horige van 

Willelmus gnd Vrancken verkocht aan Nicholaus gnd van Zuijlen zadelmaker de 

helft van een huis en erf in Den Bosch, ter plaatse gnd die Zile, achter 
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erfgoed van wijlen Theodericus vv Arnoldus gnd Stoute schoenmaker, op de 

hoek van een straat aldaar, te weten de helft aan de zijde van de Vismarkt, 

welke helft voornoemde wijlen Johannes verworven had van Nicholaus zvw 

Alardus smid, ev Aleijdis van Dijnter, en welke aan voornoemde Katerina 

gekomen was na overlijden van voornoemde Johannes. 

 

Kate[rin]a filia quondam Johannis dicti de Herlaer filii Goessuini 

servientis Willelmi dicti Vrancken cum tutore medietatem domus et aree 

site in Busco iuxta locum dictum #die# Zile retro hereditatem quondam 

Theoderici patris Arnoldi dicti Stoute sutoris supra angulum vici 

tendentis ibidem scilicet medietatem illam dicte domus et aree que sita 

est versus forum piscium quam dictus quondam Jo erga Nicholaum filium 

quondam Alardi Fabri tamquam erga maritum et tutorem legitimum Aleijdis 

(dg: sue uxoris) dicte de Dijnter sue uxoris prout in litteris scabinorum 

etc et quam dicta Kate[rin]a ad se de morte eiusdem quondam Johannis 

successione advolutam esse dicebat hereditarie vendidit Nicholao dicto de 

Zuijlen supportavit (dg: simul cum dictis litteris) sellipario 

supportavit simul cum dictis litteris et jure promittens ratam servare 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Eelkens et Ywyns datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 076r 07 ma 14-06-1367. 

Willelmus Vrancke70 verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Vrancke prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 076r 08 ma 14-06-1367. 

Johannes gnd Boet van Dumelle zvw Johannes Boet van Zoerendonc ev Margareta 

dvw Godefridus gnd Tielman van Dummellen verkocht aan Elizabeth dvw 

Johannes gnd van den Berghe van Dumelen een tuin in Dommellen, tussen 

Ghevardus van Dummelle en Luijtgardis van den Berghe enerzijds en Elsbena 

gnd van Dummellen anderzijds, welke tuin aan hen geschonken was als 

bruidsschat, belast met de hertogencijns. 

 

Jo dictus Boet de Dumelle filius quondam Johannis Boet de Zoerendonc 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie 

quondam Godefridi dicti Tielman de Dummellen (dg: domistadium) ortum 

#quendam# (dg: pomarium pratulum atque peciam terre ipsis domistadio et 

orto adiacen) situm in parochia de Dummelle (dg: inter communem plateam) 

inter Ghevardi de Dummelle et Luijtgardis van den Berghe ex uno et 

hereditatem Elsbene dicte de Dummellen ex alio #cum attinentiis# et quem 

(dg: domistadium) ortum (dg: pomarium pratulum atque peciam terre dictus 

Joh) cum dicta Margareta nomine dotis sumpserat ut dicebat hereditarie 

vendidit Elizabeth filie quondam Johannis dicti van den Berghe de Dumelen 

promittens warandiam questionem proximitatis et obligationem deponere 

excepto censu ducis. Testes Sceijvel et Eelkens datum ut supra. 

 

BP 1175 f 076r 09 ma 14-06-1367. 

De broers Zeelkinus en Theodericus, kv Arnoldus gnd Koetman van Os, droegen 

over aan Arnoldus van Beke zvw hr Arnoldus van Beke priester ½ morgen heide 

in Oss, op de heide, tegenover een erfgoed gnd Rukven, tussen Arnoldus van 

der Weijden enerzijds en Ermgardis Kocs anderzijds. 

 

(dg: Alardus) Zeelkinus et Theodericus fratres pueri Arnoldi dicti 

Koetman de Os (dg: dimidium iuger merice) dimidium iuger (dg: merice) 

situm in parochia de Os super mericam ibidem in opposito hereditatis 

dicte Rucfenne inter hereditatem Arnoldi van der Weijden ex uno et 

hereditatem Ermgardis Kocs ex alio ut dicebant hereditarie supportavit 

Arnoldo de Beke filio quondam #domini# Arnoldi de Beke presbitri 

                         
70 “Baas” van de vader van verkoopster. 
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promittens ratam servare obligationem ex parte sui #eorum# deponere et 

promiserunt indivisi super omnia quod ipsi dictum Arnoldum eorum patrem 

super dicto dimidio jugero merice et jure ad opus dicti Arnoldi facient 

renunciare. Testes Eelkens et Ywyns datum secunda post octavam 

penthecostes. 

 

BP 1175 f 076r 10 ma 14-06-1367. 

Alardus zv Alardus Koetman en zijn zoon Arnoldus droegen over aan 

voornoemde Arnoldus van Beke ½ morgen land in Oss, achter de plaats gnd 

Paperot, tussen Arnoldus Bogaert enerzijds en Arnoldus van Gravia 

anderzijds. Alle kinderen van voornoemde Alardus zullen afstand doen. 

 

Alardus filius Alardi Koetman et Arnoldus eius filius dimidium iuger (dg: 

merice) #terre# ad ipsos spectans situm in parochia de Os retro locum 

dictum Paperot inter hereditatem Arnoldi Bogaert ex uno et hereditatem 

Arnoldi de Gravia ex alio ut dicebant hereditarie supportaverunt dicto 

Arnoldo de Beke promittentes ratam servare obligationem ex parte sui 

deponere promisit insuper dictus Alardus quod ipse omnes et singulos suos 

[pueros] ad opus dicti Arnoldi de Beke faciet renunciare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 076r 11 ma 14-06-1367. 

Johannes gnd Koc zv Willelmus gnd Uden zoen van Lijttoijen verkocht aan 

Johannes Raet een n-erfcijns van 4 pond geld, met Pasen te betalen, gaande 

uit 2 akkers in Lithoijen ter plaatse Uteren Einde, tussen erfgoed van de 

rector van het altaar van Sint-Nicolaas in de kerk van Lithoijen enerzijds 

en Heilwigis Hams anderzijds. 

 

Jo dictus Koc filius Willelmi dicti Uden zoen de Lijttoijen hereditarie 

vendidit Jo Raet hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie in festo pasce ex duobus agris terre dicti venditoris sitis 

in parochia de Lijttoijen ad locum dictum Uteren Eijnde inter hereditatem 

spectantem ad rectorem altaris beati Nicholai siti in ecclesia de 

Lijttoijen ex uno et hereditatem Heilwigis Hams ex alio promittens 

warandiam questionem proximitatis et obligationem aliam deponere promisit 

sufficientem facere. Testes Sceijvel et Eelkens datum ut supra. 

 

BP 1175 f 076r 12 di 15-06-1367. 

Voornoemde Willelmus van Gielbeke en zijn vrouw jkvr Johanna verkochten aan 

Gerardus? ......sa 2 kampen in de dingbank van Empel, ter plaatse Slagen, 

tussen Theodericus van Kalkeren enerzijds en erfgoed gnd Sterts Grave 

anderzijds, strekkend met een eind aan de waterlaat gnd wetering en met het 

andere eind aan erfgoed gnd die Lokeren. De verkopers en met hen Willelmus 

Vrancke beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd (1) 3 roeden dijk ter 

plaatse Scumme Oerde direct naast de dijk van Goessuinus Steenwech, (2) 2½ 

roeden dijk ter plaatse Scumme Oerde direct naast de dijk van Henricus zv 

Johannes Hermanni en van Cristianus van Meerwijc, (3) 3½ roeden dijk ter 

plaatse Scumme Oerde naast de dijk van kinderen Hoernics, (4) 7 roeden dijk 

ter plaatse ....... ....... direct naast de dijk van kv Truda gnd Loden. 

Johanna, onmondige dv voornoemde jkvr Johanna zal afstand doen. 

 

Dicti Willelmus de Gielbeke et domicella Johanna eius uxor ut supra duos 

campos ad se spectantes sitos in jurisdictione de Empel ad locum dictum 

Slaghen inter hereditatem Theoderici de Kalkeren ex uno et (dg: s) 

hereditatem dictam Sterts Greve ex! tendentes cum uno fine ad aqueductum 

dictum weteringh et cum reliquo fine ad hereditatem dictam die Lokeren ut 

dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Johanni de) #Gerardo? ..# .....sa 

promittentes et cum eis Willelmus Vrancke indivisi warandiam et 

obligationem deponere exceptis tribus virgatis aggeris sitis ad locum 

[dictum] Scumme Oerde contigue iuxta aggerem Goessuini Steenwech duabus 

et dimidia virgatis aggeris sitis ad dictum locum [Scumme] Oerde contigue 
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iuxta aggerem Henrici filii Johannis Hermanni et Cristiani de Meerwijc 

atque tribus et dimidia [virgatis] aggeris sitis ad locum predictum 

contigue iuxta (dg: hereditatem) aggerem liberorum dicti Hoernics item 

septem virgatis aggeris sitis s...... ....... contigue iuxta aggerem 

liberorum Trude dicte Loden deponent omnino promiserunt quod ipsi 

Johannam filiam dicte domicelle [Johanne] adhuc impuberem quamcito ad 

annos pubertatis pervenerit super premissis facient renunciare. Testes 

Sceijvel et Coptiten datum (dg: ut .......) tercia post octavam 

penthecostes. 

 

1175 f. 076v. scan 1175_076-V. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 12-06-1367. 

 Secunda post octavam penthecostes: maandag 14-06-1367. 

 

BP 1175 f 076v 01 ±di 15-06-1367. 

Hr Arnoldus ....... investiet van de kerk van Veghel gaf uit aan Johannes 

zv Lambertus zvw Ywanus van den Ham de volgende erfgoederen, eertijds van 

zijn moeder Ermegardis, in Veghel, (1) een huis en tuin ......., (2) een 

aantal strepen land naast voornoemd huis en tuin, gnd Daverlaar, tussen de 

gemeint van Veghel enerzijds en Agnes wv Arnoldus Vriese anderzijds, (3) 

een stuk land gnd Kerijs Brake, naast ....... ......., met een eind 

strekkend aan Johannes Jordani en met het andere eind aan Aleijdis van 

Eijnde, (4) een stuk land ....... ....... ter plaatse gnd in die Heze, 

tussen Zebertus van den Ypellaer enerzijds en Arnoldus Heijme anderzijds, 

(5) 1½ bunder land ter plaatse gnd Breuselse Bunder, naast een kamp dat was 

van wijlen Veren Oeden Boudeken enerzijds, tezamen met alle cijnzen die op 

deze erfgoederen worden betaald. De uitgifte geschiedde voor de cijnzen en 

pachten die uit deze goederen worden betaald, voor 4 kapoenen met Sint-

Martinus aan voornoemde heer Arnoldus zolang hij leeft, en voor een 

erfpacht van 4 mud rogge maat van Veghel aan voornoemde hr Arnoldus door 

voornoemde Johannes zv Lambertus met Lichtmis te leveren. 

 

[Dominus Arnoldus] ....... [investi]tus ecclesie de Vechel (dg: domum et 

ortum) hereditates infrascriptas que quondam fuerant Ermegardis sue 

matris sitas in parochia de Vechel videlicet ....... ....... ....... (dg: 

sex strepatas hereditate) quasdam (dg: hereditates) strepatas terre 

dictis domui et orto adiacentes #dictas communiter (dg: die) Daverlaer# 

sitas contigue iuxta communitatem ville de Vechel ex uno .. ....... 

[Agne]tis relicte quondam Arnoldi Vriese ex alio item peciam terre (dg: 

sitam ibidem contigue ....... plateam) dictam communiter Kerijs Brake 

sitam ibidem contigue iuxta ....... ....... ....... tendentem cum uno 

fine ad hereditatem Johannis Jordani (dg: ex uno) et cum uno alio (dg: 

Aleij) ad hereditatem Aleijdis de Eijnde item peciam (dg: prati sit) 

terre ....... ....... ad locum dictum in die Heze inter hereditatem 

Zeberti van den Ypellaer ex uno et inter hereditatem Arnoldi Heijme ex 

alio item (dg: dimidium) unum et dimidium bonaria [terre sita] in loco 

dicto Brueselsche (dg: Buernee) Buenre (dg: inter) contigue iuxta campum 

qui fuerat quondam Veren Oeden Boudeken ex uno (dg: et inter) [cum] 

omnibus [atti]nentiis dictarum hereditatum singulis et universis (dg: 

dedit ad hereditariam paccionem) simul cum omnibus et singulis censibus 

super dictas hereditates solvendis ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni (dg: dicto Lemk) filio (dg: quondam) Lamberti quondam 

Ywani van den Ham ab eodem hereditarie possidendas et habendas pro 

censibus et paccionibus annuatim exinde de iure solvendis dandis et 

solvendis illi vel illis etc atque pro quatuor (dg: mod) caponibus dandis 

dicto domino Arnoldo ad vitam suam (dg: purificatione) #Martini# et pro 

quatuor modiis siliginis mensure de Vechel dandis et solvendis dicto 

domino Arnoldo ab eodem Johanne filio (dg: Jo) Lamberti anno quolibet 

hereditarie purificatione ex premissis et super dictas hereditates 

tradendis et deliberandis [promittens] pro premissis warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: datum) Scilder et 
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Bodo datum supra. 

 

BP 1175 f 076v 02 ±di 15-06-1367. 

Willelmus van Hamvelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus van Hamvelt prebuit et reportavit. 

 

BP 1175 f 076v 03 ±di 15-06-1367. 

Johannes zv Lambertus zvw Ywanus van den Ham et Arnoldus gnd Ywijns soen 

beloofden aan voornoemde heer Arnoldus 4 pond groten geld met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1367) en 4 pond groten voornoemd geld met Sint-

Jan-Baptist (do 24-06-1368) aanstaande over 1 jaar te betalen. 

 

Johannes filius Lamberti quondam Ywani van den Ham #et (dg: Lambertus 

eius pater) Arnoldus (dg: filius) dictus Ywijns soen# promiserunt super 

omnia dicto domino Arnoldo quatuor libras grossorum monete nativitatis 

Domini proxime et quatuor libras grossorum [dicte] monete a festo 

nativitatis beati Jo baptiste proxime futuro ultra annum persolvendas. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 076v 04 ±di 15-06-1367. 

Hubertus zvw Egidius Alberti en zijn zoon Egidius beloofden aan Arnoldus 

Hoernken van Erpe 5 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande 

(vr 01-10-1367) te leveren. 

 

[H]ubertus filius quondam Egidii Alberti atque Egidius eius filius 

promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Hoernken de Erpe (dg: V) quinque 

modios siliginis mensure de B[usco] ad (dg: ..) Remigii proximum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 076v 05 ±di 15-06-1367. 

Goeswinus van Beest zvw hr Gherebrandus van Beest ridder beloofde aan zijn 

schoonvader Heijmericus van Dordrecht een lijfrente van 100 pond geld, met 

Sint-Martinus (11-11) te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Goeswinus. 

 

Goeswinus de Beest filius quondam domini Gherebrandi de Beest militis 

promisit super omnia He#ij#merico de Dordraco suo socero quod ipse 

Goeswinus dabit et solvet dicto (dg: Dordraco) #Heijmerico# annuam (dg: 

et hereditarium censum) #et vitalem pensionem# centum librarum monete 

(dg: sol) anno quolibet (dg: hereditarie Martini) ad vitam eiusdem 

Heijmerici et non ultra Martini ex omnibus et singulis bonis dicti 

Goeswini ubicumque locorum situatis tali condicione quod cum mortuus 

fuerit quod extunc dictus Goeswinus et eius bona erunt quiti et absoluti. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 076v 06 ±di 15-06-1367. 

Wellinus Ysebout, zijn broer Theodericus et Petrus Ludinc bakker beloofden 

aan Bartoldus van de Dijk 31 roosken mottoen en 21 vlieguten na maning te 

betalen. 

 

Wellinus Ysebout Theodericus eius filius et Petrus Ludinc pistor 

promiserunt indivisi super omnia Bartoldo de Aggere XXXI #roeskens# 

mottoen et XXI vlieghuijt ad monitionem persolvendos. Testes Scilder et 

Bodo datum supra. 

 

BP 1175 f 076v 07 ±di 15-06-1367. 

Lambertus zvw Lambertus van den Hovel beloofde aan Willelmus Broeder 20 

pond, 1 mottoen voor 26 groot gerekend71, met Sint-Martinus aanstaande (do 

                         
71 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042v scan 084, 1367, Item ontfaen van der stat XVI 
lib enen mottoen voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-043r scan 085, 1367, 
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11-11-1367) te betalen. 

 

[La]mbertus (dg: v) filius quondam Lamberti van den Hovel promisit super 

omnia (dg: f) Willelmo Broeder XX libras (dg: mutoe) mutone pro XXVI 

grossis computato ad Martini proximum persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 076v 08 za 12-06-1367. 

Petrus zvw Reijnerus van Mechelinea droeg over aan Walterus zvw een zekere 

Ment van Amersfort alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn ouders, en een erfpacht van 1 mud 5 lopen rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Walterus aan voornoemde Petrus beloofd had, gaande uit een hoeve 

gnd ter Linden, eertijds van voornoemde wijlen Reijnerus, in Tilburg 

gelegen, reeds belast met een b-erfcijns van 20 schelling geld die 

voornoemde Petrus verkocht had aan Wellinus Scilder, uit een erfgoed van 

wijlen Arnoldus der Kijnder. De brief overhandigen aan Emondus van 

Amersfort. 

 

Petrus filius quondam Reijneri de Mechelinea omnia et singula bona sibi 

de morte quondam parentum successione advoluta ubicumque locorum 

consistentia sive sita [ut dice]bat atque hereditariam paccionem unius 

modii siliginis et quinque lopinorum siliginis mensure de Buscoducis quam 

Walterus !dictus filius quondam dicti Ment de [Am]ersfort promiserat 

#persolvendam# dicto Petro ex manso dicto ter Lijnden qui fuerat dicti 

quondam Reijneri sito in Tilborch ut dicebat hereditarie supportavit 

prefato Waltero et effestucando promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepto hereditario censu XX solidorum monete quem 

dictus Petrus vendiderat (dg: dic) Wellino Scilder ex? p.... hereditate 

quondam Arnoldi der Kijnder persolvendo ut dicebat. Testes Sceijvel et 

Bodo datum sabbato post penthecostes. Tradetur littera Emondo de 

Amersfort. 

 

BP 1175 f 076v 09 za 12-06-1367. 

Jacobus gnd van Merlaer verkocht aan Arnoldus Mersman de oudere een huis en 

erf in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van 

Johannes Splinter enerzijds en erfgoed van Ancelmus gnd van den Wiel 

anderzijds, welk huis en erf voornoemde Jacobus in cijns gekregen had van 

Gerardus, Henricus en Nijcholaus, kvw Nijcholaus van Berkel, voor (1) de 

hertogencijns, (2) 12 schelling b-erfcijns geld, (3) een b-erfcijns72 van 8 

pond voornoemd geld aan voornoemde broers te betalen. 

 

Jacobus dictus de Merlaer domum et aream sitam in Buscoducis ad locum 

dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Jo (dg: Slint p) Splinter ex uno 

et hereditatem Ancelmi dicti van den Wiel ex alio quam domum et aream 

predictam dictus Jacobus erga Gerardum Henricum et Nijcholaum liberos 

quondam Nijcholai de Berkel pro censu ducis atque pro duodecim solidis 

hereditarii census monete annuatim exinde de jure solvendis atque pro 

hereditario censu octo librarum dicte monete dictis tribus fratribus 

exinde de jure solvendis ad censum acquisiverat (dg: ut dicebat) prout in 

litteris scabinorum hereditarie vendidit Arnoldo Mersman seniori 

supportavit simul cum dictis litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto dicto censu octo librarum 

dicte monete. Testes Neijsel et Ywyns datum sabbato post penthecostes. 

 

BP 1175 f 076v 10 za 12-06-1367. 

Henricus van Meerlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
Item gecocht tiegen Goedeken Posteels soen IIII lib siaers om LXII lib den mottoen gerekent 

voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-045r scan 089, 1367, Ghecoft bi 

Gerard Groij end Ant van Beke als proest onser Vrouwen IIII lib !tsairs teghen Jan Piken Heijn 

Becker soen lib om XVI lib den mottoen voer XXVI gr …. 
72 Zie → BP 1177 f 173v 01 do 05-01-1385, overdracht van de erfcijns van 8 pond geld. 
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Henricus de Meerlaer prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 076v 11 ma 14-06-1367. 

Een vidimus maken van een brief die begint met “Destijds had Henricus 

Crabbaert”. 

 

Nos Gerardus Scilder et Jacobus. 

Notum sit... et fiet vidimus et littera incipit notum sit universis 

presentia visuris quod cum Henricus Crabbaert datum secunda post octavam 

penthecostes. 

 

BP 1175 f 076v 12 ma 14-06-1367. 

Ghiselbertus Penninc droeg over aan Johannes gnd van Rijsinghe nzvw Leonius 

van Keeldonc en aan Elijas zvw Egidius van de Brug (1) 2 stukken land gnd 

die Heuvel Akker, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houtem, (1a) tussen 

een gemene weg enerzijds en Henricus Gheerlingis anderzijds, (1b) naast een 

akker behorend aan goederen? van de abdis van Binderen, gnd de Houthem, (2) 

3 stukjes land in Olland, onder een kamp gnd de Laar, behorend aan 

voornoemde Ghiselbertus, welke 2 stukken en 3 stukjes behoorden tot de 

goederen gnd te Veendonk. Arnoldus zvw Johannes zv Walterus van Rode 

beloofde voornoemde 2 stukken en 3 stukjes te ontlasten van een erfpacht 

van 1 mud rogge, die het Geefhuis in Den Bosch beurt uit voornoemde 

goederen ten Veendonk. 

 

(dg: Ghibo) Ghiselbertus Penninc duas pecias terre dictas die Hovel Acker 

sitas in parochia de Rode ad locum dictum Houtem quarum una inter 

communem (dg: plateam) viam ex uno et hereditatem Henrici Gheerlingis ex 

alio et altera contigue iuxta agrum terre (dg: Abbe) spectantem ad 

......a abbatisse de Binderen dicta de Houthem situate sunt ut dicebat 

atque tres particulas terre sitas in Ollant infra campum terre dictum 

dLaer spectan[tem] ad (dg: Arnoldum de Loe) dictum Ghiselbertum que due 

pecie terre et tres particule terre ad bona dicta te Veendonc pertinere 

consueverant ut dicebat hereditarie supportavit Johanni dicto de 

Rijsinghe filio naturali quondam Leonii de Keeldonc atque Elij[e] filio 

quondam Egidii de Ponte promittens ratam servare obligationem ex parte 

sui deponere (dg: dictus). Quo facto constitutus coram scabinis 

infrascriptis Arnoldus filius quondam Johannis filii Walteri de Rode 

promisit super omnia habita et acquirenda quod ipse dictas duas (dg: pl) 

pecias terre et tres particulas ex-(dg: no)-onerabit et libras 

conservabit ab hereditaria paccione unius modii siliginis quam mensa 

sancti spiritus in Busco annuatim et hereditarie habet in dictis bonis 

ten Veendonc. Testes Scilder et (dg: Joh) Jacobus datum secunda post 

octavam penthecostes. 

 

BP 1175 f 076v 13 ma 14-06-1367. 

Gerardus gnd Heerken zvw Yseboldus vleeshouwer heeft de helft van de 

verzoening ontvangen wegens de doodslag op zijn broer Enghelbertus gnd 

Haghen, gepleegd door Arnoldus Scoterquaet, Rutgherus van Bomel zv 

Gobeberkinus? en Johannes van Os zv Henricus gnd Veren Yden, Rodolphus en 

Everardus, broers van Ghibo gnd Bacs zoen. Hij beloofde aan Gerardus van 

Loven zich aan het zoenakkoord te houden. 

 

Gerardus (dg: filius quondam) dictus Heerken filius quondam Yseboldi 

carnificis palam recognovit se recipisse medietatem reconsiliacionis 

hereditarie necis quondam Enghelberti dicti Haghen fratris dicti Gerardi 

facte per Arnoldum Scoterquaet Rutgherum de Bomel filium Gobeberkini? et 

Johannem de Os filium Henrici dicti Veren Yden Rodolphum (dg: filium 

Ghibo) et Everardum fratres Ghibonis dicti Bacs zoen promisit super 

[omni]a Gerardo de Loven quod ipse reconciliacionem factam de nece 

eiusdem quondam Enghelberti ratam servare!. Testes Scilder et Eelken 
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datum ut supra. 

 

BP 1175 f 076v 14 ma 14-06-1367. 

Willelmus van Gielbeke en zijn vrouw jkvr Johanna dv Willelmus Vrancke 

verkochten aan Gerardus ?zvw Johannes gnd van Beerze (1) een erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, (2) een 

b-erfcijns van ... schelling, met Sint-Jan te betalen, gaande uit alle 

goederen van Franco zv een zekere Trudelen van Abrugghe, ter plaatse gnd Op 
?de ......., welke pacht en cijns voornoemde Franco verklaard heeft te 

leveren aan Johannes gnd Francken, (3) een b-erfcijns van 20 schelling, een 

groot Tournoois of de waarde, die voornoemde Franco ?opnieuw verkocht had 

aan voornoemde Johannes Francken, een helft te betalen met Kerstmis? en de 

andere helft met Sint-Jan-Baptist, gaande uit voornoemde goederen en uit 

een stuk nieuw land, daarbij gelegen, {076r} welke cijnzen en pacht aan 

voornoemde Willelmus van Ghielbeke en zijn vrouw jkvr Johanna behoren. De 

verkopers, en met hen Willelmus Vrancken, beloofden garantie mbt voornoemde 

pacht en cijnzen. Johanna, onmondige dv voornoemde jkvr Johanna en wijlen 

Henricus gnd van der Hulpen, zal afstand doen tbv voornoemde Gerardus. 

 

[73Willelmus] de Gielbeke maritus legitimus ut asserebat domicelle 

Johanne filie Willelmi Vrancke et ipsa cum eodem tamquam cum suo tutore 

etc [hereditariam] paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Buscoducis solvendam hereditarie anno quolibet in purificatione et in 

Buscoducis tradendam et hereditarium censum ... [so]lidorum solvendum 

anno quolibet nativitate Johannis ex universis bonis Franconis filii 

dicte Trudelen de Abrugghe sitis in loco dicto Op ?de ....... ....... 

[quam] paccionem et quem censum dictus Franco recognovit se debere 

annuatim et hereditarie Johanni dicto Francken prout in litteris 

scabinorum atque hereditarium [censum] viginti solidorum grosso Turonensi 

sive valorem quem dictus Franco de novo vendiderat dicto Johanni Francken 

solvendum hereditarie mediatim in festo nativitatis [?Domini] et mediatim 

Johannis baptiste ex dictis bonis et de parte terre novalis sita iuxta 

bona iamdicta prout in (dg: litteris) aliis litteris scabinorum {vervolg 

is BP 1175 f 076r 01}. 

 

1175 f. 053r. scan 1175_053-R. 

 In vigilia assumptionis: zaterdag 14-08-1367. 

 In crastino assumptionis Marie: maandag 16-08-1367. 

 Quarta post assumptionis: woensdag 18-08-1367. 

 Sexta post Laurencii: vrijdag 13-08-1367. 

 Quinta post assumptionis: donderdag 19-08-1367. 

 

BP 1175 f 053r 01 za 14-08-1367. 

De broers ....... ....... Willelmus en Henricus, kvw mr Henricus van 

Ghestel, droegen over aan Jacobus zv Martinus van Dusel, tbv broeder Thomas 

zvw mr Thomas van Manlovel, ?regulier kanunnik van het klooster van 

Tongerloo, 100 pond die Nijcholaus ....... ?in ....... en 2 mud rogge en 5 

pond die Nijcholaus gnd Brodeken beloofd had aan Walterus zvw voornoemde mr 

Henricus. 

 

....... ....... Willelmus et H[enricus] fratres liberi quondam magistri 

Henrici de Ghestel centum libras quas Nijcholaus ....... ....... ....... 

et duobus modiis siliginis et quinque libras quas Nijcholaus dictus 

Brodeken Waltero filio quondam dicti magistri [Henrici] ....... ....... 

ut dicebant legitime supportaverunt Jacobo filio Martini de Dusel ad opus 

fratris Thome filio! quondam magistri Thome de Manlovel canonici 

re[gularis?] conventus de Tongherloe et effestucando resignaverunt (dg: 

p). Testes Sceijvel et Jacobus datum in vigilia assumptionis. 

 

                         
73 Aanvulling op basis van BP 1175 f 076r 05. 
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BP 1175 f 053r 02 za 14-08-1367. 

Egidius van Ghoerle beloofde aan Johannes zvw mr Henricus van Ghestel 23 

mottoen na maning te betalen. 

 

Egidius de Ghoerle promisit super omnia Johanni filio quondam magistri 

Henrici de Ghestel XXIII mutones ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1175 f 053r 03 za 14-08-1367. 

Henricus gnd die Aude van Op Hemert verkocht aan Petrus zv Petrus gnd van 

Ghenderen een hofstad74, 31 voet breed, in Den Bosch, over de Visbrug, 

tussen erfgoed van Theodericus Posteel enerzijds en erfgoed van Theodericus 

gnd Thedeken anderzijds, met de gebouwen, welke hofstad met gebouwen de 

broers Henricus en Petrus Steenwech, en Bodo van Tiela overgedragen hadden 

aan voornoemde Henricus gnd die Aude. 

 

Henricus dictus die Aude de Op Hemert quondam domistadium triginta unam 

pedatas in latitudine continens situm in Buscoducis ultra pontem piscium 

inter hereditatem Theoderici Posteel ex uno latere et inter hereditatem 

Theoderici dicti Thedeken ex alio latere cum edificiis in eodem 

domistadio consistentibus quod domistadium predictum cum dictis eius 

edificiis Henricus et Petrus Steenwech fratres atque Bodo (dg: dicte) de 

Tiela prefato Henrico dicto die Aude supportaverant prout in litteris 

hereditarie vendidit Petro #filio Petri# dicti de Ghenderen ab eodem 

supportavit cum litteris et aliis litteris et jure promittens ratam 

servare et questionem proximitatis et aliam obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sceijvel et Jacobus datum supra. 

 

BP 1175 f 053r 04 ma 16-08-1367. 

Hermannus zvw Coelkinus van der Brugghen van Berliken droeg over aan 

Wellinus Scilder zijn recht in (1) 1 bunder beemd die was van wijlen zijn 

vader Coelkinus, gnd Koelijns Beemd, in Berlicum, naast die Aa, tussen kvw 

Johannes van Berlikem enerzijds en erfgoed dat was van wijlen Gerardus gnd 

Berniers zoen anderzijds, (2) ½ bunder beemd die was van wijlen zijn 

voornoemde vader Coelkinus, onder de vrijdom van Den Bosch, aan de andere 

zijde van die Aa, naast erfgoed dat was van voornoemde wijlen Gerardus 

Berniers zoen, tezamen met de oogst die hij nog tegoed heeft. 

 

Hermannus (dg: dictus) filius quondam Coelkini van der Brugghen de 

Berliken omnem partem atque totum jus (dg: ..) sibi competentes 

quovismodo in bonario prati quod fuerat dicti quondam Coelkini sui patris 

(dg: sito in parochia de Berlikem) dicto communiter Coelijns Beemt sito 

#in# parochia de Berlikem (dg: super) juxta aquam communiter die Aa 

vocatam inter hereditatem liberorum quondam Jo de Berlikem ex uno et 

inter hereditatem (dg: liberorum qu he) que fuerat quondam Gerardi dicti 

Berniers zoen ex alio atque in dimidio bonario prati quod fuerat dicti 

quondam Coelkini suis! patris sito infra libertatem de Busco ab altera 

parte (dg: p) dicte aque communiter die Aa vocate iuxta hereditatem que 

fuerat dicti quondam Gerardi Berniers zoen ut dicebat (dg: hereditarie 

supportavit) simul cum omnibus fructibus et proventibus dictis communiter 

scaren sibi de predictis hereditatibus restantibus ut dicebat hereditarie 

supportavit Wellino Scilder et effestucando resignavit promittens ratam 

servare obligationem ex parte sui deponere. Testes Sceijvel et Jacobus 

datum in crastino assumptionis Marie virginis. 

 

BP 1175 f 053r 05 wo 18-08-1367. 

Thomas gnd Nollens zoen van Beke droeg over aan Walterus gnd van Bochoven 

en zijn zuster Katherina 1/3 deel, dat aan voornoemde Thomas gekomen was na 

overlijden van zijn zuster Elizabeth gnd van Doerne begijn, in een 

                         
74 Zie → BP 1178 f 291v 08 do 01-09-1390, overdracht van een erfcijns van 3 pond uit een huis 
en tuin hier ter plaatse. 



Bosch’ Protocol jaar 1367. 

 

88 

b-erfcijns van 30 schelling, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een 

huis en erf, dat was van Ywanus gnd Mostaert, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, over de brug van hr Gherlacus, tussen erfgoed van 

Nicholaus gnd Hildwaren zoen enerzijds en erfgoed van Johannes Snoec 

anderzijds. 

 

Thomas dictus Nollens zoen de Beke terciam partem sibi de morte quondam 

Elizabeth dicte de Doerne beghine sue sororis successione advolutam in 

hereditario censu triginta solidorum solvendo hereditarie Remigii ex domo 

et area que fuerat Ywani dicti Mostaert sita in Busco in vico Hijntamensi 

ultra pontem domini Gherlaci inter hereditatem Nicholai dicti Hildwaren 

zoen ex uno et hereditatem Johannis Snoec ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Waltero dicto de Bochoven et Katherine sue sorori promittens 

ratam servare obligationem ex parte sui deponere. Testes Scilder et 

Coptiten datum quarta post assumptionis. 

 

BP 1175 f 053r 06 wo 18-08-1367. 

Lambertus gnd van Hedichusen zvw Theodericus gnd Luben zoen verkocht aan 

Petrus van Ghenderen zv Petrus van Ghenderen, tbv voornoemde Petrus en zijn 

vrouw Katherina dvw Arnoldus gnd Nolleken Quappe, een lijfrente van 25 

pond, een gouden leeuw, lijoen genaamd, Vlaams geld, voor 40 groten 

gerekend, te betalen met Sint-Bartholomeus (24-08), gaande uit (1) een huis 

en erf in Den Bosch, in een straatje dat leidt van de Vughterstraat naar 

het huis van Arnoldus Berwout, naast erfgoed dat was van Henricus Coert, 

reeds belast met 20 schelling, (2) een erfpacht van 8 mud rogge, maat van 

Eindhoven, die Luppertus zvw Godefridus Bierken en Henricus gnd Persoens 

zoen met Lichtmis leveren, gaande uit een hoeve die was van voornoemde 

wijlen Godefridus, ter plaatse gnd Acht. 

 

Lambertus dictus de Hedichusen filius quondam Theoderici dicti Luben zoen 

legitime vendidit Petro de Ghenderen filio Petri de Ghenderen ad opus 

dicti Petri et ad opus Katerine sue uxoris filie quondam Arnoldi dicti 

Nolleken Quappe vitalem pensionem XXV librarum (dg: le) denario aureo 

communiter lijoen nuncupato monete de Flandria pro XL grossis in hiis 

computato solvendam anno quolibet ad vitam ipsorum amborum seu alterius 

eorundem diutius viventis in festo Bartholomei et pro primo solucionis 

termino a festo Bartholomei proxime futuro ultra annum ex domo et area 

dicti venditoris sitis in Buscoducis in viculo tendente a vico Vuchtensi 

versus domum Arnoldi Berwout contigue iuxta hereditatem que fuerat 

Henrici Coert atque ex hereditaria paccione octo modiorum siliginis 

mensure de Eijndoven quam Luppertus filius quondam Godefridi Bierken et 

Henricus dictus Persoens zoen sibi solvere tenentur hereditarie 

purificationis ex manso quodam qui fuerat dicti quondam Godefridi sito ad 

locum dictum Acht ut dicebat promittens warandiam et obligationem aliam 

deponere exceptis viginti solidis ex dicta domo et area solvendis 

promittens sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 053r 07 vr 13-08-1367. 

Johannes van Sonne zv Johannes Stamelaert van den Velde beloofde aan zijn 

zusters Swemeldis en Hilla, 42 pond geld na maning te betalen. 

 

Jo de Sonne (dg: fab promisit super) filius Johannis Stamelaert (dg: de) 

van den Velde promisit super omnia Swemeldi et Hille sue! (dg: ?uxoribus) 

sorori[bus] seu alteri earum XLII libras monete ad ipsarum monitionem. 

Testes Scilder et Theodericus datum sexta post Laurencii. 

 

BP 1175 f 053r 08 wo 18-08-1367. 

Henricus Loze beloofde aan de secretaris Arnoldus, tbv Elizabeth, Hilla en 
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Cristina, sv voornoemde Henricus, 600 mottoen75, na maning te betalen. 

 

Henricus Loze promisit super omnia mihi Arnoldo76 ad opus Elizabeth Hille 

et Cristine sororum dicti Henrici VIc (dg: monts) mottoen boni etc ad 

ipsarum monitionem persolvendos. Testes Godefridus et Theodericus datum 

quarta post assumptionem. 

 

BP 1175 f 053r 09 wo 18-08-1367. 

Voornoemde Henricus Loze beloofde aan de secretaris Arnoldus, tbv Johannes 

gnd Loze, natuurlijke bv voornoemde Henricus, en Jacobus zv voornoemde 

Johannes, 100 pond geld, te weten aan voornoemde Johannes 64 pond en aan 

Jacobus 36 pond, na maning te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia mihi Arnoldo ad opus Johannis dicti 

Loze fratris naturalis dicti Henrici et ad opus Jacobi filii dicti 

Johannis centum libras monete scilicet dicto Johanni LXIIII libras et 

Jacobo XXXVI libras ad ipsorum monitionem persolvendas. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 053r 10 do 19-08-1367. 

Arnoldus gnd Nolleken Quappe visser beloofde aan Petrus van Ghenderen zv 

Petrus van Ghenderen 110 leeuw, lijoen gnd, Vlaams geld, en 22 pond groot, 

1 gouden mottoen voor 26 groot gerekend, met Sint-Bartholomeus over 1 jaar 

(do 24-08-1368) te betalen. 

 

Arnoldus dictus Nolleken Quappe piscator promisit super omnia Petro de 

Ghenderen filio Petri de Ghenderen centum et decem lijoen monete de 

Flandria (dg: a Bartholomei proxime futurum ultra) et viginti duas libras 

grossorum mutone aureo pro XX[VI] grossis in hiis computato a Bartholomei 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Scilder et Jacobus datum 

quinta post assumptionem. 

 

BP 1175 f 053r 11 do 19-08-1367. 

Johannes gnd Cortroc zvw Willelmus gnd Cortroc van Oesterwijc snijder 

beloofde aan Johannes van Meghen bakker 16 pond geld, met Sint-Jan-Baptist 

over 2 jaar (ma 24-06-1370) te betalen. 

 

Johannes dictus Cortroc filius quondam Willelmi dicti Cortroc de 

Oesterwijc sartor promisit super omnia Johanni de Meghen pistori sedecim 

libras monete a festo nativitatis beati Johannis baptiste proxime futuro 

(dg: persolvendas) ultra duos annos persolvendas. Testes Scilder et 

Jacobus datum ut supra. 

 

BP 1175 f 053r 12 do 19-08-1367. 

Oda gnd van Os begijn dvw Jutta gnd Druijthens droeg over aan Henricus 

Stierken, tbv het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfcijns van 19 schelling 

geld, met Sint-Willibrordus (07-11) te betalen, gaande uit een huis en 

tuin, eertijds van voornoemde wijlen Jutta, in Oss, bij het kerkhof van 

Oss, tegenover Wijsscaert Bruijnen zoens. 

 

Oda dicta de Os (dg: s) beghina filia quondam Jutte dicte Druijthens cum 

tutore hereditarium censum decem et novem solidorum monete quem se 

solvendum habere #die Willebrordi# dicebat in domo et orto qui fuerant 

dicte quondam Jutte sitis in parochia de Os (dg: in opp) prope 

                         
75 Zie → BP 1181 p 099r 08 wo 06-02-1398 (3), overdracht van een deel in 600 mottoen, die 
wijlen Henricus Loze beloofd had aan hr Arnoldus Wesel, tbv Elizabeth, Hilla en voornoemde 

Cristina, sv voornoemde Henricus; Cristina had dit deel overgedragen aan de broers Johannes 

Wert en Stephanus Wert. Idem in BP 1181 p 099r 09 wo 06-02-1398 (3) en BP 1181 p 100v 01 wo 

06-02-1398 (2). 

76 BP 1181 p 099r 08 wo 06-02-1398 geeft een aanwijzing dat deze secretaris is: hr Arnoldus 
van Wesel. Hij moet dan de niet geïdentificeerde hand 20 zijn in het proefschift van Geertrui 

van Synghel. 
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cymitherium ecclesie de Os in opposito dicti Wijsscaert Bruijnen zoens ut 

dicebat hereditarie supportavit Henrico Stierken ad opus mense sancti 

spiritus in Busco promittens cum tutore ratam servare obligationem ex 

parte sui deponere (dg: tali condicione apposita quod dicta mensa ex 

dicto censu dabit et solvet investituro ecclesie beghinarum in Busco 

quatuor solidos dicte monete hereditarie termino solucionis predicto 

testes datum ut supra77). Testes Neijsel et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1175 f 053r 13 do 19-08-1367. 

Voornoemde Henricus, als procurator van het Geefhuis in de Bosch, beloofde 

aan voornoemde Oda een lijfrente van 19 schelling geld. 

 

Dictus Henricus tamquam procurator dicte mense cum consensu et voluntate 

provisorum eiusdem mense promisit quod dicta mensa dabit dicte Ode 

vitalem pensionem decem et novem solidorum monete anno quolibet ad vitam 

eius et non ultra Willebrordi ex bonis dicte mense. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 053r 14 do 19-08-1367. 

Nicholaus zvw Berwinus gnd van Kessel verkocht aan Henricus zv Hermannus 

Riemslagher een stukje land, gnd een scoer, in Kessel, in een kamp gnd 

Slijkkuilen, belast met zegedijken en sloten. 

 

Nicholaus filius quondam Berwini dicti de Kessel quandam particulam terre 

dictam communiter een scoer sitam in parochia de Kessel in campo dicto 

Slijccuijlen prout ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico filio Hermanni Riemslagher promittens warandiam questionem 

proximitatis et obligationem de[ponere] exceptis zeghedijke et fossatis 

ad ipsam de jure pertinentibus ut dicebat. Testes Scilder et Jacobus 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 053r 15 do 19-08-1367. 

De broers Johannes en Arnoldus, kvw Johannes Leenvolgher van Vechel, 

beloofden aan Johannes Scijndelman, tbv Arnoldus Heijme, ?50 pond geld na 

maning te betalen. 

 

Johannes et Arnoldus fratres liberi quondam Johannis Leenvolgh[er] de 

Vechel promiserunt indivisi Johanni Scijndelman ad opus Arnoldi Heijme ?L 

libras monete ad ipsius Arnoldi Heijme monitionem persolvendos. Testes 

Sceijvel et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1175 f 053r 16 do 19-08-1367. 

Henricus Stierken, procurator van het Geefhuis in Den Bosch, beloofde aan 

Arnoldus Wesel, tbv de priesters van de kerk van het begijnhof, een 

n-erfcijns van 4 schelling geld, te betalen met Sint-Willibrordus (07-11), 

ingaande na overlijden van Oda gnd van Os begijn dvw Jutta gnd Druijthens. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Henricus van Mordrecht, Gerardus 

Scilder, Adam van Neijsel en ....... ....... 

 

Henricus Stierken de consensu etc promisit Arnoldo Wesel ad opus 

presbitrorum ecclesie beghinarum hereditarium censum quatuor solidorum 

monete solvendum Willibrordi #post decessum Ode78# de [?hereditario] censu 

videlicet pro [?quo ?mensa] dicte Ode etc etc. Acta in camera presentibus 

Henrico de Mordrecht Gerardo Scilder Adam de Neijsel et ....... ....... 

qu[in]ta post assumptionem. 

 

1175 f. 053v. scan 1175_053-V. 

 Sexta post assumptionem: vrijdag 20-08-1367. 

                         
77 Zie BP 1175 f 053r 16. 
78 Zie BP 1175 f 053r 12. 
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 In vigilia Bartholomei: maandag 23-08-1367. 

 In die Bartholomei: dinsdag 24-08-1367. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 26-08-1367. 

 

BP 1175 f 053v 01 vr 20-08-1367. 

Destijds hadden Henricus Steenwech en Wedekinus nzv hr Alardus van Os 

prepositus van Leuven ev Beatrix dvw Nicholaus gnd van Berkel uitgegeven 

aan Aleidis gnd Posteels een erfgoed in Den Bosch, in de straat gnd 

Dravelgas, tussen huis en erf van wijlen Alardus gnd Spoermaker enerzijds 

en huis en erf van Johannes gnd Hente anderzijds voor de cijnzen die eruit 

gaan en voor 6 pond b-erfcijns geld, waarvan 4 pond 16 schelling aan 

voornoemde Henricus en 24 schelling aan voornoemde Wedekinus. Voornoemde 

Wedekinus had voornoemde 4 pond (en kennelijk ook de 16 schelling) van 

voornoemde Henricus verworven. Voornoemde Wedekinus van Os verkocht thans 

aan Gerardus Monic de 6 pond cijns. 

 

[Notum sit universis presen]tia visuris quod cum Henricus Steenwech et 

Wedekinus filius naturalis domini Alardi de Os prepositi Lov[aniensis] 

maritus et tutor legitimus Beatricis sue uxoris filie quondam Nicholai 

dicti de Berkel quandam hereditatem sitam in Busco in vico dicto 

[Dr]avelgas inter domum et (dg: ortum) aream Alardi dicti quondam 

Spoermaker ex uno et inter domum et aream Johannis dicti Hente ex alio 

dedissent ad hereditarium censum Aleidi dicte Posteels videlicet pro 

censibus annuatim exinde de jure solvendis atque pro sex libris 

hereditarii census monete dandis et solvendis dicto Henrico quatuor 

libras et sedecim solidos et dicto Wedekino viginti quatuor solidos a 

dicta Aleide prout in litteris scabinorum etc quas quatuor libras 

hereditarii census dictus Wedekinus erga dictum Henricum acquisiverat 

prout in aliis litteris etc constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus !Wekinus de Os sex libras hereditarii census dicte 

monete hereditarie vendidit Gerardo Monic supportavit simul cum dictis 

litteris et jure promittens ratam servare (dg: questionem proximitatis) 

et obligationem #ex parte sui# in dicto censu sex librarum deponere. 

Testes Scilder et Willelmus datum sexta post assumptionem. 

 

BP 1175 f 053v 02 ma 23-08-1367. 

Vidimus maken van drie schepenbrieven. Een brief begint met “Willelmus zvw 

Wedegonis gnd van den Hoevel” en twee andere met dezelfde tekst. Arnoldus 

van Haenwijc heeft deze brieven in zijn beheer, tbv hemzelf, Henricus van 

den Herinc en Wedego zvw Wego van den Hoevel. 

 

Solvit. 

Nos Godefridus Sceijvel et Bodo de Tiela notum facimus etc quod nos 

litteras etc vidimus quarum una incipit Willelmus filius quondam 

Wedegonis dicti van den Hoevel et altera Willelmus filius eodem et tercia 

eodem modo (dg: quibus litteris) quas litteras Arnoldus de Haenwijc 

recognovit se sub sua custodia habere ad opus sui et et ad opus Henrici 

van den (dg: Hoevel) #Herinc# et ad opus Wedegonis filii quondam Wegonis 

van den Hoevel #et ad opus sui# et promisit se ipsis accomodare (dg: ad 

.) quotiens indiguerint. Datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1175 f 053v 03 ma 23-08-1367. 

Katherina van den Put beloofde aan Johannes Stempel, tbv Willelmus zv 

Johannes molenaar, 20 pond geld met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-

1367) te betalen. 

 

Katherina van den Put promisit super omnia Johanni Stempel ad opus 

Willelmi filii Jo multoris XX libras monete Remigii proxime persolvendas. 

Testes datum supra. 
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BP 1175 f 053v 04 ma 23-08-1367. 

Arnoldus Hake zv Godescalcus van Bladel beloofde aan Stephanus Hake 33 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1367) te 

leveren. 

 

Arnoldus Hake filius (dg: Stephani H) Godescalci de Bladel promisit super 

omnia Stephano Hake XXXIII modios siliginis mensure de Busco Martini 

proxime persolvendos. Testes Sceijvel et Jacobus datum supra. 

 

BP 1175 f 053v 05 di 24-08-1367. 

Ghisbertus zvw Wolterus gnd ..ckens zoen van Ghestel deed tbv Willelmus gnd 

van Beke afstand van een kamp beemd, dat was van voornoemde Walterus, in de 

dingbank van Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen de gemeint van Eilde 

enerzijds en Mechtildis tGroven anderzijds. 

 

Solvit. 

Ghisbertus filius quondam Wolteri dicti ..ckens zoen de Ghestel super 

quodam campo prati qui fuerat dicti Walteri sito in (dg: parochia) 

#jurisdictione# de Scijnle in loco dicto Eilde inter (dg: hereditatem) 

communitatem de Eilde ex uno et inter hereditatem Mechtildis tGroven ut 

dicebat atque super toto jure ut dicebat ad opus Willelmi dicti de Beke 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Bodo et Theodericus datum Bartholomei. 

 

BP 1175 f 053v 06 ma 23-08-1367. 

Gherardus van Ghenderen zvw Zegherus gnd van Ghenderen droeg over aan 

Rutgherus van Kessel een huis en erf in Den Bosch, in de straat gnd 

Uilenburg79, achter erfgoed van wijlen Johannes van Vlederacken, over de 

stroom, tussen erfgoed van wijlen Aleijdis Costkens enerzijds en erfgoed 

van wijlen Johannes Beendercopers anderzijds. 

 

Gherardus de Ghenderen filius quondam Zegheri dicti de Ghenderen domum et 

aream sitam (dg: in) in Buscoducis (dg: ad locum) in (dg: loco) vico 

dicto Ulenberch (dg: in) retro hereditatem quondam Johannis de 

Vlederacken ultra aquam ibidem fluentem inter hereditatem (dg: quondam 

Cristiani) #quondam# Aleijdis (dg: Cost) Costkens ex (dg: alio) uno et 

inter hereditatem quondam Johannis Beendercopers ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Rutghero de Kessel promittens (dg: warandiam) 

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

Jacobus datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1175 f 053v 07 di 24-08-1367. 

Jacobus Coptiten zvw Johannes gnd Coptijt droeg over aan Walterus van Oekel 

een huis en erf in Den Bosch, achter erfgoed van wijlen Arnoldus gnd van 

Waderle, over de stroom, tussen erfgoed van Johannes gnd van Haren 

enerzijds en een tuin van wijlen Gertrudis gnd van Waderle anderzijds, aan 

voornoemde Jacobus verkocht door de broers Cristianus en Petrus, zvw Petrus 

gnd van Wordraghen. 

 

Jacobus Coptiten filius quondam Johannis (dg: Coptiten) dicti Coptijt 

domum et aream cum eius attinentiis sitam in Buscoducis retro hereditatem 

quondam Arnoldi #dicti# de Waderle ultra aquam ibidem currentem inter 

hereditatem Johannis dicti de Haren et inter ?i ortum quondam Gertrudis 

dicte de Waderle (dg: qu) venditam dicto Jacobo a Cristiano et Petro 

fratribus filiis quondam Petri dicti de Wordraghen prout in litteris 

hereditarie supportavit Waltero de Oekel simul cum dictis litteris et 

aliis quas inde habebat et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Sceijvel et dictus Jacobus datum in die 

                         
79 Zie → BP 1175 f 055r 02 za 28-08-1367 (2), verkoop 1/10 deel in een tuin op dezelfde 
plaats. 
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Bartholomei. 

 

BP 1175 f 053v 08 do 26-08-1367. 

Mijchael van Hulsel smid beloofde aan Adam van Mierde, tbv zijn broer 

Ywanus ?den Weijer, 200 mottoen, na maning te betalen. Ter meerdere 

zekerheid stelde hij al zijn roerende goederen en tegoeden als onderpand. 

Voor zover die niet toereikend zouden zijn, werd ook zijn onroerend goed 

als onderpand gesteld. De brief aan de schuldenaar overhandigen. 

 

Mijchael de Hulsel faber promisit super omnia #Ade de Mierde ad opus# 

Ywano d[en?] Weijer sui (dg: fabri) fratris ducentos mutones (dg: ad 

monitionem persolvendos testes Jacobus et Bodo datum quinta post 

Bartholomei tradetur littera debitori) #ad monitionem persolvendos# et ad 

maiorem securitatem omnia sua bona mobilia et credita quecumque (dg: 

dicto) pro solucione dicte pecunie obligavit et si bona mobilia et 

credita ?quecumque non sufficient extunc voluit quod sua bona hereditaria 

pro huiusmodi !d pecunia seu parte dicte pecunie de bonis mobilibus et 

creditis suis deficiente firmiter obligavit. Testes Jacobus datum quinta 

post Bartholomei. Tradetur littera debitori. 

 

BP 1175 f 053v 09 do 26-08-1367. 

Aleidis dvw Theodericus Pijlet gaf uit aan Arnoldus van Haenwijc een kamer 

met ondergrond die was van wijlen voornoemde Theodericus en die nu van 

voornoemde Aleidis is, in Den Bosch, ter plaatse gnd Zile, achter het 

stenen huis van voornoemde Arnoldus, tussen voornoemd huis en erf enerzijds 

en erfgoed van Nicholaus gnd Foysse anderzijds. De uitgifte geschiedde voor 

(1) een b-erfcijns van 28 schelling geld, en thans voor (2) een n-erfcijns 

van 32 schelling voornoemd geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan. 

 

Aleidis filia quondam Theoderici Pijlet cum suo tutore quandam cameram 

cum eius fundo que fuerat dicti quondam Theoderici nunc ad se spectantem 

sitam in Busco ad locum dictum Zile (dg: re) contigue retro domum et 

aream lapideam (dg: dicti) Arnoldi #de Haenwijc# inter dictam domum et 

aream ex uno et inter hereditatem Nicholai dicti Foysse ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum dicto Arnoldo ab eodem possidendam 

pro hereditario censu XXVIII solidorum monete exinde solvendo dando etc 

atque pro hereditario censu XXXII solidorum dicte monete mediatim Domini 

et mediatim Johannis promittens cum tutore warandiam et obligationem 

aliam deponet. Testes Bodo et Jacobus datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1175 f 053v 10 do 26-08-1367. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan Nicholaus Pijlet 3 pond groten (dg: geld), 

1 mottoen voor 26 groot gerekend80, een helft met Sint-Martinus (do 11-11-

1367) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1367) te 

betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia Nicholao Pijlet tres libras 

grossorum (dg: monete) #mutone pro XXVI grossis computato# mediatim (dg: 

nativitatis Domini) Martini et mediatim Domini proxime futurum 

persolvendas. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 053v 11 do 26-08-1367. 

Bartholomeus zvw Wedigo van den Hovel verkocht aan Arnoldus van Haenwijc 

(1) ¼ deel in ¼ deel van een beemd gnd die Haar, in Gestel, tussen hr 

                         
80 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042v scan 084, 1367, Item ontfaen van der stat XVI 
lib enen mottoen voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-043r scan 085, 1367, 

Item gecocht tiegen Goedeken Posteels soen IIII lib siaers om LXII lib den mottoen gerekent 

voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-045r scan 089, 1367, Ghecoft bi 

Gerard Groij end Ant van Beke als proest onser Vrouwen IIII lib !tsairs teghen Jan Piken Heijn 

Becker soen lib om XVI lib den mottoen voer XXVI gr …. 
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Godefridus van Os enerzijds en Johannes G..t anderzijds, (2) 1/8 deel in 

een beemd gnd die Hoeve eertijds van Bartholomeus van den Hoernic, in 

Gestel bij genoemde beemd, die Haar, (3) 1/8 deel in een stuk heide gnd dat 

Wandelaar, strekkend met een eind aan genoemde beemd, gnd die Hoeve, en met 

het andere eind aan erfgoed van Theodericus Heijstman, (4) ½ bunder heide 

van voornoemde Bartholomeus, eertijds van Arnoldus van den Eijnde, in 

Gestel, ter plaatse gnd het Ven, met een eind strekkend aan Henricus Molner 

en met het andere eind aan een gemene weg, met recht van wegen. 

 

Bartholomeus filius quondam Wedigonis van den Hovel (dg: pratum) quartam 

partem ad se spectantem in quarta parte prati dicti die Hare siti in 

parochia de de Ghestel inter hereditatem domini Godefridi de Os ex uno et 

hereditatem Johannis G..t ex alio atque octavam partem in prato dicto 

communiter die Hoeve #quondam Bartholomei van den Hoernic# siti in dicta 

parochia prope dictum pratum die Haer nuncupatum necnon octavam partem in 

pecia merice dicta dat Wandelaer tendente cum uno fine ad dictum pratum 

die Hoeve nuncupatum et cum reliquo fine ad hereditatem (dg: dictam) 

Theoderici Heijstman item dimidium bonarium merice eiusdem Bartholomei 

quod fuerat Arnoldi van den Eijnde situm in dicta parochia in loco dicto 

tFenne tendente cum !fine ad hereditatem Henrici Molner et cum reliquo 

fine ad (dg: hereditatem) communem (dg: f) viam ex alio prout dicte 

quarta pars atque octave partes #atque dimidium bonarium# ibidem sunt 

site et ad ipsum pertinere dinoscuntur simul! toto jure dicto Bartholomeo 

in viis pertinentibus ad dictas hereditates quoquo modo co..... dicebat 

hereditarie vendidit dicto (dg: Bartholomeo) #Arnoldo de Haenwijc# 

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

supra. 

 

BP 1175 f 053v 12 do 26-08-1367. 

Vergelijk: SAsH Geefhuis cartularium inv.nr. 737 f.9v, 30-09-136781. 

Johannes gnd van den Dunghen droeg over aan Henricus Stierken tbv het 

Geefhuis in Den Bosch 10 pond n-erfcijns uit een b-erfcijns van 17 pond 

geld, welke cijns Johannes zvw Egidius gnd Hovelman aan voornoemde Johannes 

van den Dunghen beloofd had, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, 

schuur, tuin en alle erfgoederen, die aan voornoemde Johannes van den 

Dunghen gekomen waren na overlijden van Elizabeth gnd van den Waude, 

gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Sporkt. 

 

Johannes dictus van den Dunghen decem libras de hereditario censu decem 

et septem librarum monete quem Johannes filius quondam Egidii dicti 

Hovelman promisit ut debitor principalis se daturum et soluturum dicto 

Johanni van den Dunghen hereditarie in festo nativitatis Domini ex domo 

horreo atque orto necnon ex omnibus et singulis hereditatibus dicto 

Johanni van den Dunghen de morte quondam Elizabeth dicte van den Waude 

successione advoluta! quocumque locorum infra libertatem oppidi de 

Buscoducis ad locum dictum Spoerct situatis prout in litteris scabinorum 

hereditarie supportavit Henrico Stierken ad opus mense sancti spiritus in 

Busco simul cum dictis litteris et jure promittens ratam servare (dg: 

tali condicione apposita). Testes Scilder et Bodo datum ut supra. 

 

                         
81 Hetzelfde contract, maar dan met voorwaarden van uitdeling aan de armen: Johannes gnd van 
den Dungen verkocht aan Henricus Stierken ten behoeve van het Geefhuis een erfcijns van 10 

pond gangbaar geld, uit een erfcijns van 17 pond die Johannes zvw Egidius gnd Hovelman beloofd 

had aan voornoemde Johannes van den Dungen, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, 

schuur, tuin en alle erfgoederen die aan voornoemde Johannes van den Dungen gekomen waren na 

overlijden van wijlen Elisabeth gnd van den Waude, gelegen onder de vrijdom, ter plaatse op de 

Sporkt. Het Geefhuis moet hiervan jaarlijks met Sint-Lucas aan de armen in Den Bosch een 

uitdeling houden, voor het zieleheil van wijlen Fijssia gnd Borchgraven. Heer Arnoldus van 

Uden priester zal de cijns gedurende zijn leven beuren en daaruit de uitdeling bekostigen. 

Kennelijk is later een nieuwe minuut geschreven of een aanvulling, met daarbij deze 

voorwaarden van de uitdeling. 
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1175 f. 054r. scan 1175_054-R. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 26-08-1367. 

 

BP 1175 f 054r 01 do 26-08-1367. 

....... zvw Ywanus van Gravia droeg over aan mr Wolphardus van Ghiesen arts 

¼ deel in een huis en erf van wijlen Franco gnd Valhut?, in Den Bosch, 

....... ....... Tolbrug, tussen erfgoed van Theodericus van Hoculem 

enerzijds en erfgoed van wijlen Cristina gnd Berwouts anderzijds, aan 

transportant verkocht door Henricus gnd Raet zv Gerardus gnd Raet. 

 

....... filius quondam Ywani de Gravia quartam partem in domo et area que 

fuerat quondam Franconis dicti Valhut? sita ....... ....... ....... 

....... dictum Tolbrugghe inter hereditatem Theoderici de Hoculem ex uno 

et inter hereditatem Cristine dicte quondam Berwouts ex alio venditam 

dicto ....... ....... Henrico dicto Raet filio Gerardi dicti Raet prout 

in litteris hereditarie supportavit magistro Wolfardo de Ghiesen phisico 

simul cum dictis litteris promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Bodo et Theodericus predictus datum quinta 

post Bartholomei. 

 

BP 1175 f 054r 02 do 26-08-1367. 

Godinus gnd van Lit zvw Henricus gnd Veren Heijlwighen zoen verkocht aan 

Willelmus van Lit smid 4½ hont land in Lithoijen, ter plaatse gnd Elias 

Hoeve, tussen kvw Jordanus van Tefelen enerzijds en Bernardus gnd Grave 

anderzijds, welke 4½ hont land jaarlijks gedeeld wordt tegen een erfgoed 

van kvw Henricus bv voornoemde Godenus, belast met zegedijken en sloten. 

 

Godinus dictus de Lit filius quondam Henrici dicti Veren Heijlwighen zoen 

(dg: quartam) quatuor et dimidium hont terre ad se spectantia sita [in] 

parochia de Lijthoijen in (dg: manso dicto) loco dicto Elijaes Hoeve 

inter hereditatem !inter liberorum quondam Jordani de Tefelen ex uno et 

inter hereditatem Bernardi dicti Grave ex alio et que quatuor et dimidium 

hont terre annuatim dividuntur annuatim quod exponetur riden contra 

hereditatem liberorum quondam Henrici fratris dicti Godeni ut dicebat 

(dg: hereditarie) hereditarie vendidit Willelmo de Lit fabro ab eodem 

promittens warandiam et questionem proximitatis et aliam obligationem 

deponere exponere aggeribus dicti communiter Zeghedijc et fossatis ad 

dicta quatuor et dimidium hont de jure pertinentibus. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 054r 03 do 26-08-1367. 
{SAsH Rijke Claren cart inv.nr.43 f.238v. 26-08-1367}. 

Henricus gnd Maesman zvw Erenbertus gnd Maesman verkocht aan Jacobus 

Coptiten zvw Gerardus Coptiten een n-erfcijns van 20 schelling geld, te 

betalen met Sint-Petrus-Banden, gaande uit een huis, erf en tuin, in 

Orthen, tussen Gerardus van Hoegart enerzijds en Aleijdis van Ghestel 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 5½ schelling gemeen 

paijment. 

 

Henricus dictus Maesman filius quondam Erenberti dicti Maesman 

hereditarie vendidit Jacobo Coptiten filio quondam Gerardi Coptiten 

hereditarium censum XX (dg: census) solidorum monete solvendum 

hereditarie ad vincula Petri ex domo et area et orto dicti venditoris 

sitis (dg: in bo feodal) in parochia de Orthen inter hereditatem Gerardi 

de Hoegart ex uno et inter hereditatem Aleijdis de Ghestel ex alio ut 

dicebat ab eodem promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto hereditario censu quinque et dimidii solidorum communis pagamenti 

annuatim exinde (dg: promisit sufficientem). Testes Bodo et Jacobus datum 

supra. 

 

BP 1175 f 054r 04 do 26-08-1367. 

Gerardus gnd Vos zv Petrus Witmeri verkocht aan zijn broer Lambertus 

Witmeri een b-erfcijns van 40 schelling geld, in Den Bosch te betalen, een 
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helft met Sint-Jan en den andere helft met Kerstmis, gaande uit 2 stukken 

land van Johannes gnd van der Weteringhen van Scijnle, in Schijndel, (1) 

tussen Enghelberna gnd van Zoemeren enerzijds en Leijta gnd van den Cuijlen 

anderzijds, (2) tussen Henricus bv voornoemde Johannes enerzijds en Luta 

gnd Jonghe Luijt anderzijds, welke cijns aan Hermannus gnd Tricinadoer was 

verkocht door voornoemde Johannes van der Weteringhen, welke cijns 

vervolgens aan de broers Johannes en Hermannus, kvw voornoemde Hermannus, 

en voornoemde Gerardus Vos ev Aleijdis dvw voornoemde Hermannus volgens 

erfrecht was gekomen, en van welke cijns vervolgens voornoemde broers 

Johannes en Hermannus hun deel overgedragen hadden aan voornoemde Gerardus 

Vos. 

 

Gerardus dictus Vos filius Petri Witmeri hereditarium censum quadraginta 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini et in Busco tradendum et deliberandum ex duabus peciis terre 

Johannis dicti van der Weteringhen de Scijnle sitis in parochia de 

Scijnle quarum una inter hereditatem Enghelberne dicte de Zoemeren ex uno 

et inter hereditatem Leijte dicte van den Cuijlen ex alio et altera (dg: 

et) inter hereditatem Henrici fratris dicti Jo ex uno et inter 

hereditatem Lute dicte Jonghe Luijt ex alio sunt situate venditum 

Hermanno dicto Tricinadoer a Johanne van der Weteringhen predicto prout 

in litteris et (dg: X) quem censum XL solidorum dicte monete Johanni et 

Hermanno fratribus (dg: liberis) pueris quondam dicti Hermanni atque 

dicto Gerardo Vos tamquam marito et tutori legitimo !legitimo Aleijdis 

sue uxoris filie dicti quondam Hermanni successione advolutum esse 

dicebat et de quo hereditario censu XL solidorum dicte monete dicti Jo et 

Hermannus fratres (dg: totum jus) totam partem et omne jus ipsis de morte 

suorum quondam parentum jure successionis hereditarie advolutas in dicto 

hereditario censu predicto Gerardo Vos supportaverant prout in litteris 

scabinorum quas nos scabini vidimus et legi audivimus plenius continetur 

hereditarie vendidit Lamberto Witmeri suo fratri et supportavit cum 

primodictis litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Bodo et Jacobus datum supra. 

 

BP 1175 f 054r 05 do 26-08-1367. 

Margareta, dvw Ghevardus Stommekens, wv Nijcholaus van Riele, en Johannes 

gnd Coninc ev Cristina dvw voornoemde Ghevardus deden tbv Ghevardus zvw 

voornoemde Ghevardus afstand van een b-erfcijns van 4 pond, (dg: uit een 

huis en erf in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, behorend aan Johannes 

van Brolio) {niet afgewerkt contract}. 

 

Margareta (dg: relic) filia quondam Ghevardi Stommekens relicta quondam 

Nijcholai de Riele cum suo tutore etc et Johannes dictus Coninc maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Cristine sue uxoris filie quondam dicti 

Ghevardi super hereditario censu quatuor librarum (dg: quem dictus 

quondam K Ghevardus hereditarie solvendum habebat in domo et area sita in 

Buscoducis in vico selliparorum in quo Jo) ad Jo de Brolio spectante (dg: 

ut dicebat atque super) toto jure dictis Margarete et Johanni seu 

Cristine in dicto hereditario censu quatuor librarum competente ad opus 

Ghevardi filii quondam dicti Ghevardi (dg: competente) hereditarie 

renunciaverunt effestucando promittentes cum tutore dicte Margarete ratam 

servare. 

 

BP 1175 f 054r 06 do 26-08-1367. 

Margareta, dvw Ghevardus Stommekens, wv Nijcholaus van Riele, en Johannes 

gnd Coninc ev Cristina dvw voornoemde Ghevardus deden tbv Ghevardus zvw 

voornoemde Ghevardus afstand van een b-erfcijns van 9 pond 16 schelling, 

die Elizabeth wv voornoemde Ghevardus verworven had van Johannes gnd Knode. 

 

Margareta filia quondam Ghevardi Stommekens relicta quondam Nijcholai 

dicti Riele cum suo tutore et Johannes dictus Coninc maritus et tutor 
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legitimus ut asserebat Cristine sue uxoris filie quondam dicti Ghevardi 

super hereditario censu (dg: de) novem librarum et sedecim solidorum quem 

Elizabeth relicta quondam dicti Ghevardi erga Johannem dictum Knode 

acquisiverat ut dicebant atque super toto jure ipsis Margarete et Johanni 

seu Cristine in dicto censu competente ad opus Ghevardi filii #dicti# 

quondam (dg: dicti) Ghevardi hereditarie renunciaverunt effestucando 

promittentes cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 054r 07 do 26-08-1367. 

Ghevardus zvw Ghevardus Stommeken en Johannes Conincs ev Cristina dvw 

voornoemde Ghevardus deden tbv Margareta dvw voornoemde Ghevardus afstand 

van een huis82, dat was van voornoemde wijlen Ghevardus, in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van Johannes Ghevards enerzijds en erfgoed dat 

was van heer Gerardus Cop anderzijds. 

 

#Ghevardus filius quondam Ghevardi Stommeken et# Johannes Conincs maritus 

etc Cristine sue uxoris filie dicti quondam Ghevardi super domo et area 

que fuerant dicti quondam Ghevardi sita in Busco in vico dicto 

Colperstraet inter hereditatem quondam Jo Ghevardi ex uno et inter 

hereditatem que fuerat domini Gerardi Cop ex alio ut dicebant atque super 

jure ad opus Margarete filie dicti qondam Ghevardi hereditarie 

renunciaverunt effestucando promittentes ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1175 f 054r 08 do 26-08-1367. 

Margareta en Ghevardus, kvw voornoemde Ghevardus Stommeken, deden tbv 

Johannes Coninc afstand van (1) een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

die Elizabeth wv voornoemde Ghevardus verworven had van Cristianus gnd 

Coninc, (2) een b-erfcijns van 32 schelling, die voornoemde Elizabeth 

verworven had van Johannes Olislegher, gaande uit een erfgoed van Everardus 

van Onstaden, in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, (3) 2½ morgen land, 

eertijds van voornoemde Elizabeth, achter Orthen, ter plaatse gnd die 

Slagen. 

 

Margareta (dg: cum) et Ghevardus liberi dicti quondam Ghevardi cum suo 

tutore etc super hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Buscoducis quam (dg: dicti) Elizabeth relicta dicti quondam Ghevardi (dg: 

ac) erga (dg: G) Cristianum dictum Coninc acquisiverat ut dicebant (dg: 

hereditarie) atque (dg: super jure supportavit) hereditario censu XXXII 

solidorum quem dicta Elizabeth erga Johannem Olislegher acquisiverat (dg: 

ut dicebant atque super jure atque su) solvendo hereditarie ex hereditate 

Everardi de Onstaden sita in Buscoducis in vico selliparorum ut dicebant 

item super duobus et dimidio jugeribus terre que fuerant dicte quondam 

Elizabeth sitis #retro Orten# in loco dicto (dg: in) die Slaghen (dg: r) 

ut dicebant atque super toto jure ipsis in premissis competente ad opus 

Johannis Coninc hereditarie renunciaverunt effestucando promittentes 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 054r 09 do 26-08-1367. 

Ghiselbertus gnd van Eijke droeg over aan Willelmus Loijer ¼ deel van een 

kamp van 9½ morgen 60 roeden, gelegen voor die Gelendonk, strekkend van een 

weg die leidt van de plaats gnd Kaluenberg tot aan een water gnd die Stroom 

en van dat water tot aan die Gelendonk, welk kamp aan voornoemde 

Ghiselbertus was verkocht door de stad Den Bosch, belast met een b-erfcijns 

van 6 schelling per morgen aan de stad Den Bosch. Het ¼ deel mag 

uitsluitend aan medepoorters van de stad worden verkocht etc. 

 

Ghiselbertus dictus de Eijke quartam partem cuiusdam campi novem et 

dimidium jugera et sexaginta virgatas terre continentis siti ante locum 

                         
82 Zie → BP 1176 f 082r 18 vr 04-03-1379, Henricus ..vaert van den Dike verkocht een hofstad 
hier ter plaatse, die hij gekocht had van Margareta wv Nijcholaus van ........ 
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dictum die Ghelendonc tendentis iuxta plateam (dg: ten) que tendit a loco 

dicto Caluenberch usque ad aquam dictam die Stroem et a dicta aqua ad 

dictum locum (dg: ad) Ghelendonc nuncupatum venditi dicto Ghiselberto ab 

opido de Buscoducis prout in litteris vero sigillo dicti (dg: Ghi) oppidi 

sigillatis quas nos scabini infrascripti vidimus etc videlicet dividendo 

in 4 partes equales unam de hiis hereditarie supportavit Willelmo Loijer 

promittens ratam servare et obligationem deponere excepto hereditario 

censu sex solidorum (dg: .) oppido de Buscoducis (dg: an) de quolibet 

jugero dicte quarte partis de jure solvendo tali condicione quod dictus 

Willelmus dictam (dg: part) quartam partem non vendet etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1175 f 054r 10 do 26-08-1367. 

(dg: Henricus zvw Gerardus gnd Bouwelken) 

 

(dg: G Henricus filius quondam Gerardi dicti Bouwelken) 

 

BP 1175 f 054r 11 do 26-08-1367. 

Wellinus zvw Henricus gnd Henssen zoen van Os verhuurde aan Henricus zvw 

Gerardus gnd Bouwelken (1) 2 stukken land, 24 lopen rogge groot, Bossche 

maat, in Oss, (1a) ter plaatse gnd Boenner, (1b) achter de tuin van 

voornoemde wijlen Henricus, (2) een stukje land naast het laatst genoemde 

stuk land, voor een periode van 6 jaar, voor 5 pond en 2 mud rogge, Bossche 

maat, elk jaar met Lichtmis (02-02) te leveren. Verhuurder en zijn zoon 

Henricus beloofden garantie. Er moest één brief worden geschreven. 

 

Wellinus filius quondam Henrici dicti Henssen zoen de Os duas pecias 

terre XXIII lopinos siliginis mensure de Busco annuatim in semine 

capientes (dg: sitas) sitas in parochia de Os (dg: in lo) quarum una in 

loco dicto in (dg: den) Boenner et altera retro ortum dicti quondam 

Henrici (dg: cum attinentiis dictarum peciarum ?uni) #atque particulam 

terre sitam iuxta ultimo dictam peciam terre# ut dicebat locavit recto 

locacionis modo Henrico filio quondam Gerardi dicti Bouwelken ab eodem ad 

spacium sex annorum datum [presentium] sine medio sequentium (dg: anno 

quolibet eorum) pro quinque libris monete et duobus modiis siliginis 

mensure de Busco dandis dicto Wellino ab eodem Henrico purificationis 

(dg: promittens et cum eo) et pro primo a purificatione proxima ultra 

annum promittentes et cum eo Henricus eius filius indivisi super omnia 

warandiam pro premissis et obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. Et erit una littera. 

 

1175 f. 054v. scan 1175_054-V. 

 Sexta post Bartholomei: vrijdag 27-08-1367. 

 Sabbato post Bartholomei: zaterdag 28-08-1367. 

 

BP 1175 f 054v 01 do 26-08-1367. 

Hilla wv Petrus gnd Sniders schonk aan haar schoonzoon Ghiselbertus zv 

Ghiselbertus gnd Kesselman van Heze en haar dochter Elizabeth een huis en 

erf in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van 

Margareta van der Merendonc enerzijds en erfgoed dat was van wijlen 

Nijcholaus van der Elshout anderzijds. 

 

[83Hilla relicta quondam] Petri dicti Sniders cum suo tutore etc domum et 

aream ad se spectantes sitas in Buscoducis ad locum dictum 

Wijntmolen[berch inter] hereditatem Margarete van der Merendonc ex uno et 

inter hereditatem (dg: Nij) que fuerat quondam Nijcholai van der Elshout 

ex alio ut dicebat hereditarie ?supportavit Ghiselberto filio Ghiselberti 

dicti Kesselman de Heze (dg: nomine dotis cum) suo genero nomine dotis 

cum Elizabeth filia dicte Hille [promittens] cum tutore ratam servare. 

                         
83 Aanvulling op basis van BP 1175 f 054v 02. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 054v 02 do 26-08-1367. 

Voornoemde Ghiselbertus zv Ghiselbertus Kesselmans beloofde aan voornoemde 

Hilla een lijfrente van 50 schelling geld, met Allerheiligen (01-11) te 

betalen, gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

Dictus Ghiselbertus filius Ghiselberti Kesselmans promisit super omnia se 

daturum et soluturum dicte Hille annuam et vitalem pensionem (dg: 

........ librarum) #quinquaginta solidorum# monete solvendam [ad] vitam 

eiusdem Hille et non ultra in omnium sanctorum de domo et area predicta 

tali condicione quod cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 054v 03 do 26-08-1367. 

Willelmus gnd die Hertoghe leerbewerker gaf uit aan Philippus van Woensel 

1/3 deel van een erfgoed in Den Bosch, over de brug naar Porta Celi, op het 

water aldaar, richting het ziekenhuis, met de gebouwen, welk 1/3 deel 

voornoemde Willelmus gekocht had van Nijcholaus zvw Belija; de uitgifte 

geschiedde voor (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 10 schelling 

geld aan Johannes gnd Loze, en thans voor (3) een n-erfcijns van 29 

schelling 4 penning geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan. Voornoemde Philippus zal voornoemd 1/3 deel verbeteren 

met gebouwen ter waarde van 20 pond gemeen paijment. 

 

(dg: Nijcholaus filius quondam Belije) #Willelmus dictus die Hertoghe 

frunitor# terciam partem ad se spectantem cuiusdam hereditatis site in 

Buscoducis ultra pontem quo itur versus Portam Celi super aquam ibidem in 

latere versus domum infirmorum cum edificiis in eadem tercia parte dicte 

hereditatis consistentibus quam terciam partem dicte hereditatis cum 

dictis suis attinentiis dictus (dg: Wellinus) #Willelmus# erga Nijcholaum 

filium quondam Belije emendo acquisiverat prout in litteris dedit ad 

annuum et hereditarium censum Philippo de Woensel (dg: ab eodem) simul 

cum dictis litteris et jure ab eodem Philippo (dg: -s) jure hereditario 

possidendam et habendam pro censu domini ducis atque hereditario censu 

decem solidorum monete Johanni dicto Loze annuatim exinde de jure 

solvendo dando et solvendo atque pro hereditario censu viginti novem 

solidorum et quatuor denariorum monete solvendo et dando dicto (dg: 

Wellino) #Willelmo# et ab eodem Philippo mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex predicta tercia parte cum suis attinentiis promittens ratam 

servare et aliam obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit 

tali condicione quod dictus Philippus dictam terciam partem meliorabit in 

edificiis ad valorem XX librarum communis pagamenti. Testes datum. 

 

BP 1175 f 054v 04 do 26-08-1367. 

Johannes gnd Uleman de oudere verklaarde dat Arnoldus van Haenwijc en 

Mijchael van Haenwijc hem betaald hebben 52 oude schilden, die voornoemde 

Arnoldus en Mijchael hem in een schepenbrief van Den Bosch beloofd hadden. 

 

Johannes dictus Uleman (dg: Uleman) senior palam recognovit (dg: ..) sibi 

Arnoldum de Haenwijc et Mijchaelem de Haenwijc plenarie persolvisse LII 

(dg: ....) scuta vetera que dicti Arnoldus et Mijchael eidem Johanni in 

litteris scabinorum de Busco promiserant persolvere ut dicebat clamans 

ipsos ab hiis quitos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 054v 05 do 26-08-1367. 

Goeswinus van Lieshout ev Sophia dvw Benedictus gnd Bits van Hees smid 

droeg over aan Ghisbertus van Best, tbv kv voornoemde Ghisbertus en zijn 

vrouw Heilwigis, het deel, dat aan voornoemde Goeswinus en Sophia gekomen 

was na overlijden van haar ouders, resp. dat aan hen zal komen na 

overlijden van Jutta dvw Johannes gnd Meije, in erfcijnzen, gaande uit een 

erfgoed van Willelmus gnd Peteren, in Den Bosch, tussen erfgoed van 
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Johannes van Hijntam enerzijds en erfgoed van Theodericus Godekens84 

anderzijds. 

 

Goeswinus de Lieshout maritus et tutor legitimus ut asserebat (dg: h) 

Sophie sue uxoris filie quondam Benedicti dicti Bits de Hees fabri omnem 

partem et jus sibi seu dicte Sophie de morte quondam parentum dicte 

Sophie successione advolutas seu post mortem Jutte filie (dg: Joh) 

quondam Jo dicti Meije successione advolvendas (dg: ut) in hereditariis 

censibus solvendis ex hereditate (dg: Godescadi) #Willelmi# dicti Peteren 

sita in Busco inter hereditatem Johannis de Hijntam ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Godekens ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Ghisberto de Best ad opus liberorum eiusdem Ghisberti #et 

Heilwigis sue uxoris# (dg: p) effestucando promittens (dg: ratam servare) 

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

 

BP 1175 f 054v 06 do 26-08-1367. 

Jordanus van Roesmalen smid beloofde aan zijn zwager Goeswinus van Lieshout 

een n-erfcijns van 40 schelling geld, te betalen met Sint-Martinus, gaande 

uit een beemd gnd die Brand, onder de vrijdom van Den Bosch, tussen 

Ghisbertus van der Eijkendonc enerzijds en Henricus van Hijntam anderzijds. 

 

(dg: Jo) Jordanus de Roesmalen faber promisit ut debitor principalis se 

daturum et soluturum Goeswino de Lieshout suo sororio hereditarium censum 

XL solidorum monete solvendum hereditarie Martini #hyemalis# ex (dg: 

peci) prato dicto communiter die Brant sito infra (dg: paro) libertatem 

de Busco inter hereditatem Ghisberti van der Eijkendonc ex uno et inter 

hereditatem (dg: Jo) Henrici (dg: f) de Hijntam ex alio. Testes datum 

supra. 

 

BP 1175 f 054v 07 do 26-08-1367. 

Jordanus van Roesmalen beloofde aan Ghiselbertus van Best, tbv Rijcmoedis, 

Oda en Sophia, sv voornoemde Jordanus, tbv kv voornoemde Ghiselbertus en 

wijlen zijn vrouw Heijlwigis, en tbv wettige kv Theodericus gnd Godekens, 

300 pond geld na maning te betalen. 

 

Jordanus de Roesmalen promisit super omnia Ghiselberto de Best ad opus 

Rijcmoedis Ode et Sophie sororum dicti Jordani et ad opus liberorum dicti 

Ghiselberti ab eodem Ghiselberto et quondam Heijlwige sua uxore pariter 

genitorum (dg: trecentas libras monete ad) et ad opus liberorum 

#legitimorum# Theoderici dicti Godekens trecentas libras monete ad 

ipsorum monitionem persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 054v 08 do 26-08-1367. 
SAsH Geefhuis regest 615a, 26-08-1367, in vidimus van 27-01-1397. 

Arnoldus zvw Gerongius van Orthen droeg over aan Henricus gnd Wolf die 

Zeelmaker 1/6 deel in (1) een b-erfcijns van 26 schelling, gaande uit 

erfgoederen en beemden, die waren van Johannes zvw Johannes gnd der 

Kijnder, in Orthen, welke erfgoederen en beemden laatstgenoemde Johannes 

uitgegeven had aan Jacobus en Johannes, zv Henricus zv Erkenradis, voor 

voornoemde cijns van 26 schelling, (2) een b-erfcijns van 4 schelling die 

voornoemde Johannes beurde uit stukken land in Orthen, naast eertijds 

Hermannus van Eijndoven. 

 

Arnoldus filius quondam Gerongii de Orthen sextam partem ad se spectantem 

#in# hereditario censu viginti sex solidorum (dg: q) solvendo hereditarie 

ex quibusdam hereditatibus [et] pratis que fuerant (dg: quondam) Johannis 

filii quondam Johannis dicti der Kijnder sitis in parochia de Orthen et 

quas hereditates et prata iamdictus (dg: He) Johannes Jacobo et Johanni 

filiis Henrici filii Erkenradis pro predicto hereditario censu viginti 

                         
84 Zie BP 1179 p 299r 03 za 23-09-1391 en BP 1180 p 110v 10 do 22-01-1394: Theodericus 
Godekens was gegoed aan het eind van de Hinthamerstraat. 
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sex solidorum ad censum dederat ut dicebat atque (dg: super) in 

hereditario censu quatuor solidorum quem (dg: dictus) predictus Johannes 

hereditarie solvendum habuit ex (dg: hereditate quadam sita in dicta 

parochia dicta communiter die Brake) #pecia terre# sita in dicta parochia 

iuxta hereditatem #dudum# Hermanni de Eijndoven ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico dicto Wolf die Zeelmaker promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 054v 09 vr 27-08-1367. 

Arnoldus Hake zv Godescalcus van Bladel beloofde aan Adam van Mierd, tbv hr 

Gerardus Graet kanunnik in Den Bosch, 61 roosken mottoen na maning te 

betalen. 

 

Arnoldus Hake filius Godescalci de Bladel promisit super omnia Ade de 

Mierd ad opus domini Gerardi Graet canonici Buscoducensis LXI roeskens 

mottoen ad monitionem persolvendos. Testes Willelmus et Theodericus datum 

sexta post Bartholomei. 

 

BP 1175 f 054v 10 vr 27-08-1367. 

Johannes van Boemel de jongere verklaarde dat Johannes Moerken hem ?20 pond 

betaald heeft, in afkorting van 42 pond, die voornoemde Johannes Moerken 

aan eerstgenoemde Johannes in een schepenbrief beloofd had. 

 

Solvit. 

Johannes de Boemel junior palam recognovit sibi Johannem Moerken plenarie 

persolvisse X[X?] libras in abbreviatione XLII librarum quas dictus 

Johannes Moerken primodicto Johanni in litteris scabinalib[us] promiserat 

persolvere ut dicebat clamans de dictis XX? libris quitum. Testes Bodo et 

Willelmus datum supra. 

 

BP 1175 f 054v 11 vr 27-08-1367. 

Johannes gnd Stevens zoen droeg over aan Arnoldus gnd Porter zvw Petrus gnd 

van Crekelhoven 108 roosken mottoen die Petrus gnd van Krekelhoven smid aan 

hem beloofd had in een schepenbrief van Den Bosch. 

 

Johannes dictus Stevens zoen centum et octo roeskens mottoen quos Petrus 

dictus de Krekelhoven #faber# sibi promiserat persolvere in litteris 

scabinorum de Buscoducis ut dicebat legitime supportavit Arnoldo dicto 

Porter filio quondam Petri dicti de (dg: l) Crekelhoven. Testes datum 

supra. 

 

BP 1175 f 054v 12 za 28-08-1367. 

Zebertus zv Godefridus zvw Zebertus gnd van Maren droeg over aan zijn 

zuster Mechtildis wv Boudewinus Appelmans 100 pond die Johannes gnd Veerken 

en zijn zoon Jacobus aan voornoemde Zebertus in een schepenbrief beloofd 

hadden. 

 

Zebertus filius Godefridi filii quondam Zeberti dicti de Maren centum 

libras monete quas Jo dictus Veerken et Jacobus eius filius dicto Zeberto 

in litteris scabinorum etc promiserat persolvere prout in eisdem litteris 

legitime supportavit Mechtildi relicte quondam Boudewini Appelmans sue 

sorori simul cum litteris et jure et effestucando resignavit. Testes 

Willelmus et Jacobus (dg: datum) sabbato post Bartholomei. 

 

BP 1175 f 054v 13 za 28-08-1367. 

Theodericus gnd van Essche ev Weijndelmoedis dvw Willelmus gnd Wijnter 

droeg over aan Johannes van Derenthere (1) 42 schelling b-erfcijns geld die 

Walterus bv voornoemde Willelmus Winter aan zijn broer, voornoemde 

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

helft met Pasen, gaande uit een huis en erf in Breugel, dat voornoemde 

Willelmus uitgegeven had aan zijn broer Walterus, tussen erfgoed van 
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kloosterlingen van Hooidonk enerzijds en Henricus wever anderzijds, (2) een 

b-erfcijns van 10 schelling, 1 groot Tournoois etc voor 16 penning 

gerekend, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en erf dat behoort 

aan Gerardus gnd van den Hout smid, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Metta gnd van Heze enerzijds en erfgoed 

van Nijcholaus gnd van Heze anderzijds, welke cijns aan voornoemde wijlen 

Willelmus was verkocht door voornoemde Gerardus van den Hout, welke cijnzen 

aan voornoemde Theodericus en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Willelmus, (3) 1 morgen 2 hont 3 roeden land achter de tuin van 

de begijnen, in een kamp behorend aan Henricus Molen en de zijnen, aan 

voornoemde Theodericus verkocht door de stad Den Bosch, echter gereserveerd 

voor Gerardus van Hedel een gedeelte dat voornoemde Gerardus verworven had 

van voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus dictus de Essche maritus et tutor legitimus Weijndelmoedis 

sue uxoris filie quondam Willelmi dicti Wijnter quadraginta duos solidos 

annui et hereditarii census monete quos Walterus frater dicti Willelmi 

Winter promiserat se daturum et soluturum dicto Willelmo suo fratri 

singulis annis hereditarie mediatim in festo Remigii confessoris et 

mediatim pasche de domo et area sita in Broeghel quam scilicet domum et 

aream predictam dictus Willelmus Waltero suo fratri dederat ad censum 

atque inter hereditatem monialium de Hoedonc ex uno et inter hereditatem 

Henrici textoris ex alio prout in litteris atque annuum et hereditarium 

censum decem solidorum grosso Turonensi etc pro XVI denariis in hiis 

computato vel alterius etc solvendum anno quolibet in festo nativitatis 

beati Johannis de domo et area ad Gerardum dictum van den Hout fabrum 

spectante sita in Buscoducis ad finem vici Hinthamensis inter hereditatem 

Mette dicte de Heze et inter hereditatem Nijcholai dicti de Heze 

vendidit! dicto quondam Willelmo !Willelmo a Gerardo van den Hout 

predicto prout in litteris et quos census predictos dictus Theodericus 

sibi et dicte sue uxori de morte dicti quondam Willelmi successione (dg: 

su) advolutos esse dicebat item unum juger duo hont ende tres virgatas 

terre sitas retro ortum beghinarum in quodam campo spectante ad Henricum 

Molen et suos consocios que unum iuger duo hont et tres virgate terre 

predicte in dicto campo invente fuerunt ultra debitam mensuram venditas 

Theoderico ab oppido de Buscoducis prout in litteris vero sigillo oppidi 

etc salva tamen #[et] reservata# (dg: ?dicto) Gerardo de Hedel quadam 

pecia terre de dictis jugero duo! hont et tribus virgatis quam dictus 

Gerardus erga eundem Theodericum acquisiverat ut dicebat hereditarie 

supportavit Jo de Derenthere simul cum omnibus litteris predictis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

1175 f. 055r. scan 1175_055-R. 

 Sabbato post Bartholomei: zaterdag 28-08-1367. 

 Secunda post Bartholomei: maandag 30-08-1367. 

 Tercia post decollationem Johannis: dinsdag 31-08-1367. 

 Tercia post Bartholomei: dinsdag 31-08-1367. 

 Quarta post decollationem Johannis: woensdag 01-09-1367. 

 

BP 1175 f 055r 01 za 28-08-1367. 

Albertus gnd van der Haseldonc zvw Arnoldus gnd van der Haseldonc beloofde 

aan Adam van Mierde, tbv de gezusters Aleijdis en Gertrudis, dv Aleijdis sv 

voornoemde Albertus, een erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Allerheiligen (01-11) te leveren, gaande uit85 (1) een stuk land gnd die Aa 

Akker, in Oirschot, beiderzijds tussen wijlen Johannes molenaar van 

Spoerdonc, (2) een beemd gnd die Nieuwe Beemd, aldaar, tussen Gerardus gnd 

van der Kilsdonc enerzijds en voornoemde wijlen Johannes molenaar 

anderzijds, (3) een stuk beemd gnd dat Hornokske, aldaar, tussen voornoemde 

Aa Akker enerzijds en wijlen Johannes molenaar anderzijds. De brief 

                         
85 Zie → BP 1177 f 357r 04 do 25-04-1387, verkoop van deze onderpanden. 
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overhandigen aan voornoemde Albertus. 

 

Albertus dictus van der Haseldonc filius quondam Arnoldi dicti van der 

Haseldonc promisit ut debitor principalis Ade de Mierde ....... (dg: quod 

ipse Albertus dabit et solvet) ad opus Aleijdis et Gertrudis #sororum# 

filiarum (dg: quondam) Aleijdis sororis eiusdem Alberti quod ipse 

Albertus dabit et [solvet] dictis sororibus hereditariam paccionem unius 

et dimidii (dg: sil) modiorum siliginis mensure de Busco (dg: sol) anno 

quolibet hereditarie omnium sanctorum ex pec[ia ?terre] eiusdem Alberti 

dicta communiter die Aa Acker sita in parochia de Oerscot inter 

hereditates quondam Johannis multoris de Spoerdonc ex utroque latere 

coadiacentes [atque] ex prato dicto communiter die Nuwe Beemt sito ibidem 

inter (dg: int) hereditatem Gerardi dicti van der Kilsdonc (verbeterd 

uit: Kiesdonc) ex uno latere et inter hereditatem dicti quondam Johannis 

m[ultoris] ex alio (dg: item) atque ex pecia prati dicti dat Hornocsken 

sita ibidem inter (dg: hereditatem) predictum agrum dictum die Aa Acker 
!predictum ex uno et inter hereditatem quondam Johannis multoris ex alio 

latere ut dicebat. Testes Willelmus et Bodo datum sabbato post 

Bartholomei. Detur littera dicto Alberto. 

 

BP 1175 f 055r 02 za 28-08-1367. 

Goeswinus zvw Johannes van den Steen verkocht aan Jacobus Coptiten zvw 

Johannes Coptiten 1/10 deel in (1) een stenen huis en erf, dat was van 

wijlen Johannes gnd Cnode, in Den Bosch, achter het klooster van de 

Minderbroeders, tussen erfgoed van Henricus van Uden enerzijds en erfgoed 

van wijlen Noudekinus van Driel anderzijds, strekkend met beide einden aan 

gemene wegen, (2) in een tuin die was van voornoemde wijlen Johannes gnd 

Cnode, in Den Bosch, in een straat gnd Uilenburg86, achter erfgoed van 

wijlen Johannes van Vlederacken, over het water aldaar, welk 1/10 deel aan 

voornoemde Goeswinus gekomen was na overlijden van voornoemde Johannes 

Cnode, belast met cijnzen. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis van den Steen (dg: mar) decimam partem 

ad! spectantem in domo lapidea et area que fuerat quondam Johannis dicti 

Cnode sita in Buscoducis retro conventum fratrum minorum inter 

hereditatem Henrici de Uden ex uno et inter hereditatem quondam Noudekini 

de Driel ex alio tendente cum utroque fine ad communes plateas ibidem ut 

dicebat atque in universis attinentiis dicte domus lapidee et aree necnon 

in quodam orto qui fuerat dicti quondam Johannis dicti Cnode sito in 

Buscoducis predicto in vico dicto Ulenborch (dg: inter) retro hereditatem 

quondam Johannis de Vlederacken ultra aquam ibidem ut dicebat videlicet 

dividendo dictas domum lapideam et aream cum suis attinentiis universis 

atque ortum in X partes equales unam de hiis quam dictus Goeswinus sibi 

[de] morte dicti quondam Jo Cnode successione advolutam esse dicebat 

hereditarie vendidit Jacobo Coptiten filio quondam Jo Coptiten ab eodem 

promittens [warandiam] et obligationem deponere exceptis censibus 

annuatim exinde (dg: p) de jure solvendis. Testes Adam et Theodericus 

datum supra. 

 

BP 1175 f 055r 03 za 28-08-1367. 

Rutgherus gnd van Kessel droeg over aan Goeswinus zvw Johannes gnd van den 

Steen 4 roeden land, gnd gerden, behorend aan Jacobus gnd Colne, in Drunen, 

tussen Boijdekinus gnd Heijnmans zoen enerzijds en het land van Heusden 

anderzijds, aan voornoemde Rutgherus gerechtelijk verkocht door voornoemde 

Goeswinus. 

 

Rutgherus dictus de Kessel quatuor virgatas terre dictas communiter 

gherden spectantes ad Jacobum dictum Colne sitas in Druenen in[ter] 

hereditatem Boijdekini dicti Heijnmans zoen ex uno latere et inter terram 

                         
86 Zie ← BP 1175 f 053v 06 ma 23-08-1367, overdracht van een huis en erf op dezelfde plaats in 
Uilenburg. 
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de Hoesden ex alio latere venditas eidem Rutghero a Goeswino filio 

quondam Johannis dicti van den Steen per judicem et mediante sententia 

scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Goeswino si[mul] cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 055r 04 ma 30-08-1367. 

Baudericus zv Eefsa Bauderics beloofde aan Jacobus Loze 12 mottoen met 

Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1367) te betalen. 

 

Baudericus filius Eefse Bauderics promisit super omnia Jacobo Loze XII 

mutones ad Remigii proxime persolvendos. Testes Adam et Jacobus datum 

secunda post Bartholomei. 

 

BP 1175 f 055r 05 ma 30-08-1367. 

Johannes Scijndelman van Vechel en Johannes Vriese van Buekelaer beloofden 

voornoemde Baudericus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Johannes Scijndelman de Vechel et Jo Vriese de Buekelaer promiserunt 

dictum Baudericum exinde !dampnum servare. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 055r 06 ma 30-08-1367. 

Hermannus Knapen en Hermannus van der Moelen beloofden aan Paulus gnd 

Haest, tbv Johannes gnd Brodeken, 20 roosken mottoen87 met Lichtmis 

aanstaande (wo 02-02-1368) te betalen. 

 

Hermannus Knapen et Hermannus van der Moelen promiserunt super omnia 

Paulo dicto Haest ad opus Johannis dicti Brodeken XX roeskens mottoen ad 

(dg: pen) purificationis proxime persolvendos. Testes Theodericus et 

Jacobus datum supra. 

 

BP 1175 f 055r 07 ma 30-08-1367. 

Rodolphus Roesmont beloofde aan Jacobus Coptiten zvw Johannes Coptiten 19 

mottoen en 17 groten geld na maning te betalen. 

 

Rodolphus Roesmont promisit super omnia Jacobo Coptiten filio quondam 

Johannis Coptiten XIX mottoen et XVII grossos monete ad monitionem et 

voluntatem persolvendos. Testes W et Th datum supra. 

 

BP 1175 f 055r 08 ma 30-08-1367. 

Cristina wv Johannes Coptiten verklaarde dat haar broer Rodolphus Roesmont 

al zijn schulden aan haar heeft afgelost. 

 

Cristina relicta quondam Johannis Coptiten palam proclamavit Rodolphum 

Roesmont suum fratrem ab omnibus debitis in quibus dictus (dg: f) 

Rodolphus eidem Cristine seu Johanni quondam eius marito fuerat obligatus 

clamans ab hiis quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 055r 09 ma 30-08-1367. 

Henricus Vilt zvw Henricus Vilt beloofde aan Rodolphus Roesmont dat hij met 

Sint-Remigius (vr 01-10-1367) als gevangene in de Gevangenenpoort zal gaan 

(dg: óf aan voornoemde Rodolphus 50 mottoen te betalen) en daaruit niet zal 

vertrekken zonder toestemming van de schout van Den Bosch, op straffe van 

50 mottoen. 

 

Henricus Vilt filius quondam Henrici Vilt promisit super omnia (dg: q) 

Rodolpho Roesmont quod ipse in die beati Remigii confessoris intrabit 

portam captivorum ibidem ut captus (dg: ad opus d vel dare et solvere d 

                         
87 Zie → BP 1175 f 030r 08 di 27-06-1368, verklaring dat Hermannus van der Molen 10 roosken 
mottoen betaald heeft. 
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dicto Rodolpho quinquaginta mutones) inde non exiturus (dg: nisi ..... de 

huiusmodi etc) sine consensu sculteti de Buscoducis sub pena L mutonum. 

Testes W et Bodo datum supra. 

 

BP 1175 f 055r 10 di 31-08-1367. 

Willelmus Eelkini droeg over aan Bodo van Tiela de helft in een kamp gnd 

die Kuikse Kamp, ?10 morgen groot, welke helft hij verworven had van hr 

Willelmus van Amstel ridder, in Rosmalen, tussen erfgoed van het Geefhuis 

in Den Bosch enerzijds en Rodolphus Roesmont en Ghibo van den Hovel 

anderzijds. 

 

Willelmus Eelkini medietatem ad se spectantem in quodam campo dicto 

communiter die Kuijcsche Camp #?X iugera terre continente# quam ipse erga 

dominum Willelmum de Amstel militem acquisiverat sito in parochia de 

Roesmalen inter hereditatem spectantem ad mensam sancti spiritus in Busco 

ex uno et hereditatem Rodolphi Roesmont et Ghibonis van den Hovel ex alio 

ut dicebat hereditarie supportavit Bodoni de Tiela promittens ratam 

servare obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijsel et Coptiten 

datum tercia post decollationem Johannis. 

 

BP 1175 f 055r 11 di 31-08-1367. 

Godefridus zv Zebertus gnd Belen zoen beloofde, op al zijn goederen in 

Oijen, aan zijn broer Johannes van Loet 100 mottoen na maning te betalen. 

 

(dg: Godevardus) Godefridus filius Zeberti dicti Belen zoen promisit 

super omnia bona sua #hereditaria atque parata# sita in parochia de Oijen 

Johanni de Loet suo fratri centum mutones ad monitionem persolvendos. 

Testes Adam et Godefridus datum tercia post Bartholomei. 

 

BP 1175 f 055r 12 di 31-08-1367. 

Henricus zv Zebertus gnd Belen zoen beloofde, op al zijn goederen in Oijen, 

aan zijn broer, Johannes van Loet 100 mottoen na maning te betalen. 

 

(dg: dominus Johannes de Loe) Henricus filius Zeberti dicti Belen zoen 

promisit super omnia bona sua #hereditaria atque parata# sita in parochia 

de Oijen Johanni de Loet suo fratri centum mutones ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 055r 13 di 31-08-1367. 

Voornoemde Johannes van Loet beloofde, op al zijn goederen in Oijen, aan 

zijn voornoemde broer Godefridus 100 mottoen, en aan zijn voornoemde broer 

Henricus zv Zebertus gnd Belen zoen eveneens 100 mottoen na maning te 

betalen. Twee brieven maken. 

 

Dictus Jo promisit super omnia bona sua sita in parochia #hereditaria 

atque parata# (dg: sita) de !de Oijen dicto Godefrido suo fratri centum 

mutones et dicto Henrico centum mutones ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. Et erunt due littere. 

 

BP 1175 f 055r 14 wo 01-09-1367. 

Johannes Veerdonc vleeshouwer deed tbv Ghisbertus van Maren afstand van 

zijn recht in erfgoederen gelegen onder Heeswijk of daarbuiten, in (1) een 

beemd gnd die Liekendonk, (2) een beemd gnd die Scherp Donk, (3) een stuk 

land gnd dat Vlasland, welke erfgoederen Yda wv Johannes Veerdonc 

overgedragen had aan Arnoldus M..daert, aan voornoemde Johannes, aan 

voornoemde Ghisbertus van Maren, en? aan Aleidis hun? zuster. 

 

Jo Veerdonc #carnifex# super tota parte et #omne# iure sibi quoquomodo 

competentibus in hereditatibus infrascriptis sitis #tam# infra parochiam 

de Heeswijc tam extra eandem situatis ut dicebat scilicet in quodam prato 

dicto die Liekendonc ac in prato dicto die Sceerp Donc necnon in pecia 
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terre dicta dat Vlaslant quas hereditates Yda relicta quondam Johannis 

Veerdonc Arnoldo M..daert dicto Johanni et Ghisberto de Maren 

supportaverat #Aleidi sue sorori ad opus# ut dicebat ad opus dicti 

Ghisberti renunciavit promittens (dg: ratam servare) warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Scilder et Bodo datum (dg: 

supra) #quarta# post decollationem Johannis. 

 

BP 1175 f 055r 15 wo 01-09-1367. 

Henricus zv hr Henricus Esdoern ridder en Arnoldus Stamelaert van de Kelder 

beloofden aan Gerardus zv Ghisbertus van Doorn 35 mottoen met Sint-Martinus 

aanstaande (do 11-11-1367) te betalen. 

 

Henricus filius domini Henrici Esdoern militis et Arnoldus Stamelaert de 

Penu promiserunt indivisi Gerardo filio Ghisberti de Spina (dg: X) XXXV 

mottoen boni etc ad Martini hyemalis proxime futurum persolvendos. Testes 

Scilder et Ywyns datum ut supra. 

 

BP 1175 f 055r 16 wo 01-09-1367. 

Johannes van Lijt korenkoper emancipeerde zijn zoon Lambertus en beloofde 

hem 600 roosken mottoen na maning te betalen. 

 

Jo de Lijt emptor bladi emancipavit a se Lambertum suum filium et 

promisit super omnia dicto Lamberto nomine emancipationis sexingentos 

roeskens mottoen ad ipsius monitionem persolvendos. Testes Bodo et 

Theodericus datum ut supra. 

 

BP 1175 f 055r 17 wo 01-09-1367. 

Arnoldus Stamelaert van de Kelder beloofde aan Heilwigis wv Petrus 

Steenwech 100 roosken mottoen ... ....... te betalen. 

 

Arnoldus Stamelaert de Penu promisit super omnia Heilwigi relicte quondam 

Petri Steenwech centum roesken mottoen ad ....... persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

1175 f. 055v. scan 1175_055-V. 

 In crastino Egidii: donderdag 02-09-1367. 

 

BP 1175 f 055v 01 wo 01-09-1367. 

....... ....... die Grote? voller emancipeerde zijn dochter Jutta en gaf 

haar alle goederen die .... ....... ....... 

 

....... ....... ....... die Grote? fullo emancipavit a se Juttam suam 

filiam et dedit sibi omnia bona qu[e] ....... ....... nomine 

emancipationis. Testes Scilder et Bodo datum ut supra. 

 

BP 1175 f 055v 02 do 02-09-1367. 

....cus gnd Wederhout ev Metta dvw Henricus van Gasse.. van Hees verkocht 

aan Johannes zvw voornoemde Henricus alle goederen die aan hem gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Henricus en zijn vrouw Heilwigis, 

gelegen onder Hees. 

 

....cus dictus Wederhout maritus et tutor legitimus ut asserebat Mette 

sue uxoris filie quondam Henrici de Gasse.. de Hees omnia et singula bona 

tam mobilia quam immobilia hereditaria atque parata ipsis de morte dicti 

quondam Henrici et Heilwigis sue uxoris iure successionis hereditarie 

advoluta ubicumque locorum infra parochiam de Hees sita ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio eiusdem quondam Henrici promittens 

warandiam obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijsel et Scilder 

datum in crastino Egidii. 
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BP 1175 f 055v 03 do 02-09-1367. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 5 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1368) te leveren. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori quinque lopinos 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 055v 04 do 02-09-1367. 

Wolterus van Bucstel zadelmaker droeg over aan Egidius Zeelmaker de helft 

van de helft van het derde kamp, 5 morgen groot, bij die Oeterse Donk, 

tussen Bodo van Tiela enerzijds en de gemeint anderzijds, welke helft 

voornoemde Wolterus verworven had van de stad Den Bosch, belast met een 

cijns aan de stad Den Bosch. Het goed mag slechts aan medepoorters van de 

stad Den Bosch worden vervreemd. 

 

Wolterus de Bucstel selliparus medietatem unius medietatis ad se 

spectantis tercii campi #quinque iugera circiter continentis# siti prope 

locum dictum die Oetersche Donc inter hereditatem Bodonis de Tiela ex uno 

et inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio quam medietatem dicti 

campi dictus Wolterus erga oppidum de Busco acquisiverat prout in 

litteris sigillo dicti oppidi sigillatis plenius continetur hereditarie 

supportavit Egidio Zeelmaker promittens ratam servare obligationem ex 

parte sui deponere (dg: testes datum ut supra) excepto censu dicti oppidi 

exinde solvendo et non alienabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 055v 05 do 02-09-1367. 

Johannes Veerdonc vleeshouwer beloofde aan Arnoldus van Os zvw Arnoldus gnd 

Henssen zoens zoen 26 mottoen met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1367) 

te betalen. 

 

Jo Veerdonc carnifex promisit super omnia Arnoldo de Os filio quondam 

Arnoldi dicti Henssen zoens zoen XXVI mottoen boni ad Martini hyemalis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 055v 06 do 02-09-1367. 

Henricus gnd Bloijs gaf uit aan Goessuinus gnd Heijnen zoen szv hr 

Willelmus van Mere priester een beemd88 in Oirschot, ter plaatse gnd 

Wippenhout, tussen erfgoed van het klooster van Tongerloo enerzijds en 

Willelmus gnd die Becker anderzijds. De uitgifte geschiedde voor (1) de 

hertogencijns, en thans voor (2) een n-erfcijns89 van 4 pond geld, met Sint-

Jan-Baptist (24-06) te betalen. 

 

Henricus dictus Bloijs quoddam pratum ad se spectans situm in parochia de 

Oerscot in loco dicto Wippenhout inter hereditatem spectantem ad 

conventum de Tongherloe ex uno et inter hereditatem Willelmi dicti die 

Becker ex alio latere ut dicebat dedit ad hereditarium censum Goessuino 

dicto Heijnen zoen genero domini Willelmi de Mere presbitri ab eodem 

hereditarie possidendum pro censu ducis exinde solvendo dando etc atque 

pro hereditario censu quatuor librarum monete dando nativitatis Johannis 

baptiste ex dicto prato promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 055v 07 do 02-09-1367. 

Voornoemde Goessuinus beloofde aan voornoemde Henricus Bloijs 18 pond geld 

                         
88 Zie → BP 1180 p 709r 10 do 01-03-1397, overdracht van het onderpand door Henricus Vos zvw 
Willelmus Vos van Beerze, die het had verkregen van Goeswinus gnd Heijnen soen szv hr 

Willelmus van Mere priester. 

89 Zie → BP 1177 f 263r 08 wo 27-12-1385. De cijns van 4 pond komt bij erfdeling aan Jacobus 
Pauwels soen. 
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met Allerheiligen (ma 01-11-1367) te betalen. 

 

Dictus Goessuinus promisit super omnia dicto Henrico Bloijs XVIII libras 

monete ad omnium sanctorum persolvendas. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 055v 08 do 02-09-1367. 

Gerardus Boc zvw Theodericus Boc verkocht aan Johannes van Zidewinde szvw 

Arnoldus van de Poort 1 morgen land, die was van wijlen voornoemde 

Theodericus en die nu van hem is, uit de Duizend Morgen van de stad Den 

Bosch, ter plaatse gnd Hoge Donk, belast met 6 schelling aan de stad Den 

Bosch. Het goed mag slechts aan medepoorters van Den Bosch worden 

vervreemd. 

 

Gerardus Boc filius quondam Theoderici Boc unum iuger terre quod fuerat 

dicti quondam Theoderici nunc ad se spectans de mille iugeribus terre 

communitatis oppidi de Buscoducis situm super locum dictum Hoghe Donc ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni de Zidewinde genero quondam Arnoldi 

de Porta promittens warandiam #questionem proximitatis# obligationem 

deponere exceptis sex solidis dicto oppido exinde solvendis et non 

alienabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 055v 09 do 02-09-1367. 

Arnoldus van Ghewanden en Willelmus Molle beloofden aan hr Johannes van 

Uden priester 83½ mottoen, een helft met Sint-Andreas (di 30-11-1367) en de 

andere helft met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1368) te betalen. 

 

Arnoldus de Ghewanden et Willelmus Molle promiserunt indivisi domino 

Johanni de Uden presbitro LXXXIII (dg: mottoen) et dimidium mottoen 

mediatim Andree et mediatim purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 055v 10 do 02-09-1367. 

Theodericus zvw Ywanus beloofde aan Johannes Wrede van Herpen, tbv hem en 

zijn broer Rutgherus, 67 mottoen en 127 pond, een Vlaamse groot voor 16 

penning gerekend90, na maning te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Ywani promisit super omnia Johanni Wrede de 

Herpen ad opus sui et ad opus Rutgheri fratris dicti Johannis seu ad opus 

alterius eorum LXVII mottoen boni etc centum et viginti septem libras 

grosso (dg: de) Flandrensi pro (dg: ?sex) sedecim denariis in dictis 

centum et viginti septem libris computato ad monitionem seu alterius 

eorundem monitionem persolvendas. Testes Sceijvel et Theodericus 

predictus datum ut supra. 

 

BP 1175 f 055v 11 do 02-09-1367. 

Wolterus Rike beloofde aan Leonius gnd Raet 15 mottoen en 11 vlieguten met 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1367) te betalen. 

 

Wolterus Rike promisit super omnia Leonio dicto Raet XV (dg: et) mottoen 

et undecim vlieguijt ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 055v 12 do 02-09-1367. 

Mathijas zvw Ghibo gnd Scermer verkocht aan Gerardus zvw Lambertus gnd 

Rijxken een b-erfcijns van 46 schelling 4 penning, een helft te betalen met 

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

Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Henricus Snewaert enerzijds 

en erfgoed van Reijnerus van Mechelen anderzijds, welke cijns voornoemde 

wijlen Ghibo verworven had van Johannes gnd Waelken, en welke cijns 

                         
90 Een Vlaamse groot werd voor 16 penning gerekend. Dan 1 lb = 240 d = 240/16 Vlaamse groot = 
15 Vlaamse groot. 
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voornoemde Mathijas nu bezit. 

 

(dg: Ghibo Scermer) Mathijas filius quondam Ghibonis dicti Scermer 

hereditarium censum quadraginta sex solidorum et quatuor denariorum 

solvendum mediatim in festo nativitatis Domini et mediatim Jo de 

hereditate sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem 

Henrici Snewaert ex uno et hereditatem Reijneri de Mechelinea ex alio 

quem censum (dg: Jo) dictus quondam Ghibo erga Johannem dictum Waelken 

acquisiverat prout in litteris scabinorum et quem censum dictus Mathijas 

ad se integraliter pertinere dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio 

quondam Lamberti dicti Rijxken supportavit simul cum dictis litteris et 

jure promittens ratam servare obligationem (dg: ex parte sui) #in dicto 

censu# deponere. Testes Neijsel et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1175 f 055v 13 do 02-09-1367. 

Henricus gnd Kelnere van Bucstel beloofde aan Jacobus Govijen 35 pond 10 

schelling, 1 mottoen voor 28 groot gerekend91, met Sint-Martinus aanstaande 

(do 11-11-1367) te betalen. 

 

Henricus dictus Kelnere de Bucstel promisit super omnia Jacobo Govijen 

XXXV libras X s mottoen pro XXVIII grossis computato Martini hyemalis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 055v 14 do 02-09-1367. 

Gerardus gnd van Vlederacken verpachtte aan Volpertus gnd Volperen van 

Berchen 2 mudzaad roggeland in Geffen, zoals voornoemde Gerardus en zijn 

moeder Gherburgis die bij deling tegen Walterus Goetscalcs verkregen 

hadden, voor een periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Bartholomeus  

(di 24-08-1367), voor 2½ mud en 2 zester rogge, Bossche maat, elk jaar met 

Lichtmis (02-02) te leveren. Voornoemde Volptus zal de 2 mudzaad in het 

laatste jaar op dezelfde wijze betelen als in het eerste jaar. 

 

Gerardus dictus de Vlederacken duas modiatas terre siliginee ad se 

spectantes sitas in parochia de Gheffen prout dicte due modiate terre 

siliginee dicto Gerardo et Gherburgi sue (dg: ux) matri erga Walterum 

Goetscalcs mediante qua! divisione inter ipsos habita cessit in partem ut 

dicebat dedit ad annuum (dg: et) pactum Volperto dicto Volperen de 

Berchen ab eodem ad spacium trium annorum a Bartholomei proxime preterito 

deinceps etc possidendas pro duobus et dimidio modiis et duobus sextariis 

siliginis mensure de Busco dandis anno quolibet dictorum trium annorum 

purificatione et pro primo solucionis termino a purificatione proxime 

futura ultra annum et sic deinceps dictis aliis duobus annis sequentibus 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere tali 

condiciona apposita quod ipse Volpertus dictas duas modiatas terre ultimo 

anno colet sicut in primo anno. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 055v 15 do 02-09-1367. 

Wellinus gnd Truden zoen ev Elizabeth dvw Brustinus gnd van Oerscot 

verkocht aan Willelmus van den Yvelaer een b-erfcijns van 3 pond geld, die 

Rutgherus zvw Johannes van den Yvenlaer betaalde aan wijlen Johannes gnd 

van den Yvelaer, te betalen met Sint-Jan baptist, gaande uit (1) 2 bunder 

land in Berlicum, ter plaatse gnd die Sporkt, tussen erfgoed gnd dat 

.....se Hof enerzijds en Johannes van Maren rademaker anderzijds, (2) de 

helft van een hofstad onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Dungen, ter plaatse gnd die Sporkt, tussen wijlen Godescalcus van den 

                         
91 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042v scan 084, 1367, Item ontfaen van der stat XVI 
lib enen mottoen voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-043r scan 085, 1367, 

Item gecocht tiegen Goedeken Posteels soen IIII lib siaers om LXII lib den mottoen gerekent 

voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-045r scan 089, 1367, Ghecoft bi 

Gerard Groij end Ant van Beke als proest onser Vrouwen IIII lib !tsairs teghen Jan Piken Heijn 

Becker soen lib om XVI lib den mottoen voer XXVI gr …. 
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Spoerct enerzijds en voornoemde Rutgherus anderzijds, (3) de helft van een 

boomgaard aldaar, welke cijns aan voornoemde Wellinus en Bartholomeus zvw 

voornoemde Brustinus gekomen was na overlijden van Metta, sv voornoemde 

Elizabeth en Bartholomeus, en van welke cijns hij het deel, behorend aan 

voornoemde Bartholomeus, van voornoemde Bartholomeus verworven had. 

 

Wellinus dictus Truden zoen (dg: annuum et hereditarium censum trium 

librarum) maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Brustini dicti de Oerscot hereditarium censum trium 

librarum monete quem Rutgherus filius quondam Johannis van den Yvenlaer 

Johanni dicto quondam van den Yvelaer solvere consuevit hereditarie in 

festo nativitatis beati Johannis baptiste ex duobus bonariis terre sitis 

in parochia de Berlikem ad locum dictum die Spoerct inter hereditatem 

dictam dat .....sche Hof ex uno et hereditatem Jo de Maren rotificis ex 

alio atque ex medietate domistadii siti infra libertatem oppidi de Busco 

ad locum dictum Dunghen in dicto loco die Spoerct nuncupato inter 

hereditatem quondam Godescalci van den Spoerct ex uno et inter 

hereditatem dicti Rutgheri ex alio necnon ex medietate pomerii siti 

ibidem ut dicebat et quem censum dictus Wellinus sibi et Bartholomeo 

filio dicti quondam Brustini de morte quondam Mette sororis dudum 

dictorum Elizabeth et Bartholomei successione advolutum esse dicebat et 

quam partem dicto Bartholomeo in dicto censu competentem erga eundem 

Bartholomeum acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit (dg: dicto 

Rutghero) #Willelmo van den Yvelaer# promittens warandiam et obligationem 

in dicto censu deponere. Testes datum ut supra. 

 

1175 f. 056r. scan 1175_056-R. 

 Sexta post Luce: vrijdag 22-10-1367. 

 Sabbato in die Severini: zaterdag 23-10-1367. 

 Secunda post Severini: maandag 25-10-1367. 

 In die Severini: zaterdag 23-10-1367. 

 

BP 1175 f 056r 01 ±vr 22-10-1367. 

Mr Wolphardus arts verklaarde schuldig te zijn aan het klooster van de 

Predikheren in Den Bosch 100 ....... ......., ?16 gouden gulden, 25 oude 

schilden, 2 gouden....... ....... en 19 oude regalen, die voornoemde mr 

Wolphardus beloofd had aan ....... van Breda prior van voornoemd klooster, 

tbv het klooster, na maning te betalen. Zou voornoemd klooster een toren 

gaan bouwen in voornoemd klooster, dan moet mr Wolphardus 1/3 deel van het 

geld geven voor hout voor voornoemde toren; begint het klooster met de 

bouw, dan weer 1/3 deel voor betaling van de werklieden; en als het 

klooster met de bouw begonnen zal zijn, dan wederom 1/3 deel voor het dak. 

 

[Magister Wolfardus] phisicus (dg: promisit) palam recognovit se debere 

conventui predicorum in Buscoducis centum ....... ....... ....... item 

[?se]decim florenos aureos (dg: gravis) fortis ponderis item viginti 

quinque scuta antiqua duos aureos denarios (dg: de) communiter ....... 

....... ....... atque decem et (dg: regales) novem regales antiquos quos 

dictus magister Wolphardus !predictus promiserat ut debitor principalis 

super ....... ....... ....... de Breda prioris! dicti conventus ad opus 

eiusdem conventus (dg: ad m) #ad monitionem (dg: persolvendos)# 

persolvendos tali condicione apposita quod cum dictus conventus edificare 

....... ....... in conventu predicto quod extunc dictus magister 

Wolfardus de dicta pecunia (dg: .) terciam partem dicte pecunie ad 

comparandum ligna ad dictam turrim persolvet conventui predicto et cum 

dictus conventus huiusmodi turrim edificare inceperit dictus magister 

Wolfardus (dg: reliq) alteram terciam partem pecunie (dg: et cum dictus 

domus conventus huiusmodi turrim tegere ince) ad operarios premiandos et 

remunerandos et cum dictus conventus dictam turrim inceperit #dictus 

magister# reliquam terciam (dg: ...) partem dicte pecunie ad tecta 

eiusdem turris persolvet et persolvere tenebitur fraude et dolo exclusis. 
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Testes Wellinus et Nijcholaus datum supra. 

 

BP 1175 f 056r 02 vr 22-10-1367. 

Henricus gnd Scoenmaker vleeshouwer beloofde aan Willelmus Broeder 

schreinmaker 12 pond 18 schelling geld met Vastenavond aanstaande (di 22-

02-1368) te betalen. 

 

Henricus dictus Scoenmaker carnifex promisit Willelmo Broeder (dg: scrin) 

scriniparo XII libras XVIII solidos monete ad carnisprivium proxime 

persolvendos. Testes Spina et Maechelini datum sexta post Luce. 

 

BP 1175 f 056r 03 za 23-10-1367. 

Nijcholaus zvw Theodericus gnd Manghelart en Yda en Ghisbertus, kvw 

Ghisbertus van Lit, droegen over aan Hermannus van Os zvw Arnoldus van Os 

een huis92 en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Johannes gnd Leuwe enerzijds en erfgoed van Reijnerus van Aken 

anderzijds, belast met de hertogencijns en met een b-erfcijns van 3 pond 2 

schelling gemeen paijment. 

 

Nijcholaus filius quondam Theoderici dicti Manghelart Yda (dg: filia) et 

Ghisbertus liberi quondam Ghisberti de Lit cum suo tutore domum et aream 

ad se spectantem sitam in Buscoducis in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem quondam Johannis dicti Leuwe ex uno et inter hereditatem 

Reijneri de [93Aken] ex alio latere hereditarie supportaverunt Hermanno 

de Os filio quondam Arnoldi de Os et promittens cum dicte Yde tutore 

predicto warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis 

et hereditario censu trium librarum et duorum solidorum communis 

pagamenti annuatim exinde etc. Testes Lijsscap et Wellinus datum (dg: 

sabbato) in die Severini. 

 

BP 1175 f 056r 04 za 23-10-1367. 

Arnoldus gnd Hoernken van Erpe verklaarde dat alle schulden zijn voldaan, 

die wijlen Goeswinus Heijnken zoen van Erpe hem verschuldigd was. De brief 

overhandigen aan Johannes Goeswijns. 

 

Solvit IIII vlieguijt. 

Arnoldus dictus Hoernken de Erpe palam recognovit sibi plenarie fore 

satisfactum a quibuscumque debitis que Goeswinus quondam Heijnke[n] zoen 

de Erpe sibi debuerat ut dicebat clamans dictus (dg: He) Arnoldus (dg: 

here) bona #et heredes# dicti quondam Goeswini ab hiis quitos etc. Testes 

datum supra. Tradetur Jo Goeswijns littera. 

 

BP 1175 f 056r 05 ma 25-10-1367. 

Laurencius kaarsmaker gaf uit aan Johannes van Ghestel nzvw Thomas gnd 

Valant een huis en erf in Den Bosch, naast Heil Lukens Brug, tussen erfgoed 

van Petrus Mannarts enerzijds en de stroom anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfgoed van wijlen Bartholomeus van Meghen zv Theodericus; de 

uitgifte geschiedde voor (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 10 

schelling geld aan het gasthuis in Den Bosch, en thans voor (3) een 

n-erfcijns94 van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan. 

 

Laurencius (dg: d) candelator domum et aream sitam in Buscoducis iuxta 

pontem dictum Heijl Lukens Brugghe inter hereditatem Petri Mannarts ex 

uno et inter aquam ibidem decurrentem ex alio #(dg: tendentem cum uno 

fine ad ortum Bartholomei dicti) tendentem cum uno fine ad hereditatem 

quondam Bartholomei de Meghen filii Theoderici# ut dicebat dedit ad 

                         
92 Zie → BP 1176 f 019v 06 za 28-02-1377, verkoop van dit huis. 
93 Aanvulling op basis van BP 1176 f 019v 06. 
94 Zie → BP 1175 f 194r 06 ±do 12-07-1369, overdracht van een erfcijns van 40 schelling uit 
deze cijns van 6 pond. 
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annuum et hereditarium censum Johanni de Ghestel filio (dg: quondam) 

naturali (dg: Th) quondam Thome dicti Valant ab eodem hereditarie 

possidendas pro (dg: hereditario) censu domini ducis (dg: ip) et 

hereditario censu (dg: h) decem solidos! monete hospitali in Buscoducis 

annuatim exinde de jure solvendis dandis etc atque hereditario censu sex 

librarum monete dando et solvendo dicto Laurencio a prefato Jo mediatim 

Domini et mediatim Jo ex domo et area predicta promittens super omnia pro 

premissis warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Spina et Jo Baudewini datum secunda post Severini. 

 

BP 1175 f 056r 06 ma 25-10-1367. 

Henricus gnd Prime? zv Johannes gnd Bale ev Metta en Theodericus gnd 

Hermans zoen van Os ev Aleijdis, dvw Nijcholaus van Boekel, deden tbv 

Gerardus en Weijndelmodis, kvw voornoemde Nijcholaus, afstand van goederen, 

die waren van wijlen voornoemde Nijcholaus of zijn vrouw Margareta. 

 

Henricus dictus Prime? filius Johannis dicti Bale maritus et tutore 

legitimus ut asserebat Mette sue uxoris et Theodericus dictus Hermans 

zoen de Os maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris 

filiarum quondam Nijcholai de Boekel super omnibus et singulis bonis tam 

mobilibus quam (dg: qu) immobilibus hereditariis atque paratis que 

fuerant dicti quondam Nijcholai seu Margarete sue uxoris ubicumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebant et super jure ipsis (dg: 

de) seu dictis eorum uxoribus competente in eisdem ad opus Gerardi et 

Weijndelmodis liberorum dicti quondam Nijcholai hereditarie 

renunciaverunt effestucando promittentes ratam servare. Testes Jo 

Baudewini et Nijcholaus datum supra. 

 

BP 1175 f 056r 07 ma 25-10-1367. 

Voornoemde Gerardus en Weijndelmodis beloofden aan Theodericus gnd Hermans 

zoen van Os 55 pond geld met Pasen aanstaande (zo 09-04-1368), 50 voornoemd 

geld pond met Kerstmis over 1 jaar (ma 25-12-1368) en 50 pond voornoemd 

geld op zondag Letare daaropvolgend (zo 11-03-1369) te betalen. 

 

Dicti Gerardus et Weijndelmodis promiserunt indivisi super omnia 

Theoderico dicto Hermans zoen de Os LV libras monete pasce proximo et 

quinquaginta dicte monete (dg: ad fest) a festo nativitatis Domini 

proximo ultra #annum# et quinquaginta libras dicte monete ad dominicam 

letare deinceps sine medio sequentem etc persolvendas. Testes datum 
!testes datum supra. 

 

BP 1175 f 056r 08 ma 25-10-1367. 

Voornoemde schuldenaars beloofden aan Henricus gnd Prime? zv Johannes gnd 

Bale 60 pond geld met Pasen aanstaande (zo 09-04-1368), 50 pond voornoemd 

geld met Kerstmis over 1 jaar (ma 25-12-1368) en 50 pond voornemd geld op 

zondag Letare daaropvolgend (zo 11-03-1369) te betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia Henrico dicto Prime? 

filio Jo dicti Bale (dg: totidem dcis) LX libras monete pasce proxime et 

L libras dicte monete a festo nativitatis Domini proxime ultra annum et L 

libras dicte monete ad dominicam letare deinceps sine medio sequentem 

persolvendas. Testes datum (dg: testes) supra. 

 

BP 1175 f 056r 09 ma 25-10-1367. 

Voornoemde schuldenaren beloofden voornoemde Henricus en Theodericus en hun 

goederen schadeloos te houden van alle schulden die voornoemde wijlen 

Nijcholaus verschuldigd was. 

 

Solvit. 

Dicti debitores promiserunt dictos Henricum et Theodericum et eorum bona 

indempnes conservare ab omnibus debitis que dictus quondam Nijcholaus 
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debebat quibuscumque personis ut dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 056r 10 ma 25-10-1367. 

Ghevardus van Eijndoven en Willelmus van den Stake beloofden aan Laurencius 

Boijen 118 mottoen met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1368) te betalen. 

 

Ghevardus de Eijndoven et Willelmus van den Stake promiserunt indivisi 

super omnia Laurencio Boijen C et decem et octo mutones purificatione 

proxima persolvendos. Testes Wellinus et Nijcholaus datum supra. 

 

BP 1175 f 056r 11 za 23-10-1367. 

Johannes gnd Luten zoen van Esche en Mijchael die Wever van Esche beloofden 

aan Sijmon van Mirabellum 29 pond 14 schelling, 1 vlieguit voor 12 penning 

gerekend95, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1367) te betalen. 

 

Johannes dictus Luten zoen de Esche et Mijchael (dg: dictus) die Wever de 

Esche promiserunt Sijmoni de Mirabello XXIX libras et XIIII solidos 

vlieghuijt pro XII denariis computato ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Spina et Nijcholas datum Severini. 

 

BP 1175 f 056r 12 za 23-10-1367. 

(dg: Henricus gnd Heijm) 

 

(dg: Henricus dictus Heijm) 

 

BP 1175 f 056r 13 ma 25-10-1367. 

Heijmannus zvw Johannes van Hedechusen en Jacobus Scade beloofden aan 

Emondus zvw Johannes van Ghemert 22 mottoen met Vastenavond aanstaande (di 

22-02-1368) te betalen. 

 

Heijmannus filius quondam Johannis de Hedechusen et Jacobus Scade 

promiserunt (dg: f) Emondo filio (dg: Joh) quondam Johannis de Ghemert 

XXII mutones ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes Spina et 

Scilder datum secunda post p Severini. 

 

BP 1175 f 056r 14 ma 25-10-1367. 

Johannes van Beke zvw Ghibo Harinc beloofde aan Arnoldus zvw Lambertus 

bakker en aan Arnoldus zvw Marcelius vleeshouwer 27 pond 10 schelling geld 

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1367) te betalen. 

 

Jo de Beke filius quondam Ghibonis Harinc promisit Arnoldo filio quondam 

Lamberti pistoris et Arnoldo filio quondam Marcelii carnificis viginti 

septem libras et X solidos monete ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 056r 15 ma 25-10-1367. 

Johannes gnd Splinter beloofde aan Johannes Storm, tbv Reijnerus van 

Barleham, 22 mottoen, een helft met Lichtmis (wo 02-02-1368) en de andere 

helft met Pinksteren (28-05-1368) te betalen. 

 

Jo (dg: f) dictus Splinter promisit super omnia Johanni Storm ad opus 

Reijneri de Barleham XXII mutones mediatim purificationis et mediatim 

penthecostes persolvendos. 

 

                         
95 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042r scan 083, 1367, Summa XXVII lib V s X d den 
vlieguijt voer X d (bij de ontvangst van de cijnzen). En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-

116-042v scan 084, 1367, Item van defecht van den goede tot Bovenrode IIII lb enen vlieghuut X 

d (gerekend bij achterstallige cijns). Maar vergelijk ook jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042r 

scan 083, 1367, Item van Ghisebrecht Lisscap van defecht enen vligh voer XII d (bij de 

ontvangsten); Item van VI ellen ende III v[ier?]del baerde die ic selve orberde enen vliegh 

voer XII d (bij de ontvangsten). 
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1175 f. 056v. scan 1175_056-V. 

 Tercia post Severini: dinsdag 26-10-1367. 

 Secunda post Severini: maandag 25-10-1367. 

 In vigilia Sijmonis et Jude: woensdag 27-10-1367. 

 

BP 1175 f 056v 01 di 26-10-1367. 

....... van Pa....., Franco van Ghestel en Hubertus gnd Kasecoper beloofden 

aan Theoricus Ywani, tbv hem en Johannes gnd Witte van Herpen, 200 roosken 

mottoen na maning te betalen. 

 

....... de #?.......# Pa..... Franco de Ghestel et Hubertus dictus 

Kasecoper promiserunt indivisi Theorico Ywani ....... [ad opus sui] et ad 

opus Johannis (dg: dicti) dicti Witte de Herpen seu ad opus alterius 

eorum ducentos roeskens [mottoen] ad monitionem #ipsorum seu alterius 

eorundem# persolvendos. Testes Loze et Scilder (dg: x) tercia post 

Severini. 

 

BP 1175 f 056v 02 di 26-10-1367. 

De eerste zal de anderen schadelos houden. 

 

Primus alios. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 056v 03 ma 25-10-1367. 

Johannes gnd Bouman ontving van Ghibo gnd Bijnhuus 16 pond die Rijxkinus 

Bijnhuijs vermaakt had aan Aleidis Baumas mv voornoemde Johannes, ?8 pond 

die voornoemde wijlen Rijxkinus aan voornoemde Johannes vermaakt had, 5 

pond die voornoemde Rijxkinus aan Jutta dv voornoemde Johannes vermaakt had 

en 5 pond die wijlen Rijxkinus aan Jutta dvw Hilla, zijn zuster, vermaakt 

had. 

 

Jo dictus Bouman palam recognovit se recipisse a Ghibone dicto Bijnhuus 

sedecim libras quas Rijxkinus Bijnhuijs legavit Aleide! Baumas! matri 

dicti Jo atque ?VIII libras quas dictus quondam Rijxkinus dicto Johanni 

atque quinque libras quas idem Rijxkinus Jutte filie dicti Johannis 

necnon quinque libras #quas idem quondam Rijxkinus# Jutte filie quondam 

Hille sue sororis legaverat. Testes Loze et Scilder datum secunda post 

Severini. 

 

BP 1175 f 056v 04 wo 27-10-1367. 

Arnoldus Berwout gaf als huwelijksgeschenk aan zijn zoon Theodericus (1) 1½ 

morgen land, gelegen over de plaats gnd Voert waarlangs gevaren wordt 

richting Empel, tussen de heer van Meerwijc enerzijds en Ghisbertus van den 

Hovel anderzijds, aan voornoemde Arnoldus verkocht door de stad Den Bosch, 

(2) een b-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 3 

morgen land gelegen ter plaatse Bissaar, tussen een erfgoed van Godefridus 

Posteel, gnd die Galgberg, enerzijds en Arnoldus van Waderle en Ludovicus 

zvw Aelbertus van Bussel anderzijds, welke cijns voornoemde Godefridus 

beloofd had aan voornoemde Arnoldus, (3) een b-erfcijns96 van 5 pond 

voornoemd geld, die voornoemde Godefridus aan voornoemde Arnoldus met 

Kerstmis betaalt, gaande uit het recht dat aan voornoemde Arnoldus behoorde 

in 2 hofsteden gelegen naast de nieuwe muur van de stad Den Bosch, achter 

de Vismarkt, waarvan er een ligt naast erfgoed van Nicholaus gnd Sagher, 

met een erfgoed van 40 voet ertussen, boven richting een erfgoed van 

Johannes gnd Coptiten, (4) een b-erfcijns van 20 pond voornoemd geld, die 

Nicholaus zv Agnes aan voornoemde Arnoldus met Pasen betaalt, gaande uit 

een stuk land ter plaatse gnd Meerre Weerd, over de plaats gnd Empel, 

tussen hr Johannes van Eijndoven ridder enerzijds en Jacobus zv Amelius 

anderzijds, (5) een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling voornoemd geld die 

Henricus nzvw hr Henricus van de Broek aan voornoemde Arnoldus betaalt, een 

                         
96 Zie → BP 1178 f 131r 05 wo 22-12-1389 (2), maning van deze erfcijns. 
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helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een deel van 

een ledig erfgoed in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, tussen erfgoed 

van Ghevardus van Orten enerzijds en erfgoed van Henricus Zegheleer 

anderzijds, (6) een b-erfcijns97 van 3 pond 10 schelling voornoemd geld, die 

Petrus gnd van Baerdwijc de jongere en zijn zuster Margareta aan voornoemde 

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

gaande uit een ledig erfgoed in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, tussen 

erfgoed van voornoemde Ghevardus enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Henricus anderzijds, (7) een b-erfcijns van 4 schelling voornoemd geld, 

gaande uit een huis en erf van voornoemde Arnoldus Berwout, in Den Bosch, 

in een straatje dat leidt van de Vughterstraat naar de woning van 

voornoemde Arnoldus, tussen de rosmolen van voornoemde Arnoldus enerzijds 

en erfgoed van wijlen Johannes van Breda anderzijds. 

 

Arnoldus Berwout unum et dimidium iugera terre sita ultra locum dictum 

Voert quo navigatur versus Empel inter hereditatem domini de Meerwijc ex 

uno et hereditatem Ghisberti van den Hovel ex alio vendita sibi (dg: a 

dicto) ab oppido de Busco prout in littera vero sigillo dicti oppidi etc 

atque hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex tribus iugeribus terre sitis ad locum dictum 

Bissaer inter hereditatem Godefridi Posteel dictam die Galghberch ex uno 

et hereditatem Arnoldi de Waderle (dg: ex alio) et Ludovici quondam 

Aelberti de Bussel ex alio quem censum dictus Godefridus promisit se 

daturum dicto Arnoldo prout in litteris scabinorum de Busco atque 

hereditarium censum quinque librarum dicte monete quem dictus Godefridus 

dicto Arnoldo solvere tenetur hereditarie in festo nativitatis Domini ex 

toto jure quod dicto Arnoldo quovismodo competebat in duobus domistadiis 

sitis iuxta novum murum oppidi de Busco retro forum piscium quorum unum 

situm est contigue iuxta hereditatem Nicholai dicti Sagh[er] quadam alia 

hereditate interposita quadraginta pedatas in latitudine continente 

superius in latere versus hereditatem Johannis dicti Coptiten prout in 

#aliis# litteris scabinorum item hereditarium censum viginti librarum 

dicte monete quem Nicholaus filius Agnetis dicto Arnoldo solvere tenetur 

hereditarie in festo pasche ex pecia terre sita (dg: .) in loco dicto 

Meerre Weerd ultra locum dictum Empel inter hereditatem domini Jo de 

Eijndoven militis ex uno et hereditatem Jacobi filii Amelii ex alio prout 

in aliis litteris scabinorum de Busco item hereditarium censum trium 

librarum et decem solidorum dicte monete quem Henricus filius naturalis 

quondam domini Henrici de Palude dicto Arnoldo solvere tenetur 

hereditarie mediatim Jo et mediatim Domini ex quadam parte cuiusdam vacue 

hereditatis site in Busco ad vicum dictum Buerde inter hereditatem 

Ghevardi de Orten ex uno et hereditatem Henrici Zegheleer ex alio prout 

in aliis litteris etc item hereditarium censum trium librarum et decem 

solidorum dicte monete quem Petrus dictus de Baerdwijc junior et 

Margareta eius soror (dg: et) dicto Arnoldo solvere tenentur anno 

quolibet hereditarie terminis solucionis iam dictis ex quadam vacua 

hereditate sita in Busco ad dictum vicum Buerde nuncupatum inter 

hereditatem dicti Ghevardi ex uno et inter hereditatem dicti Henrici ex 

alio (dg: ut) prout in aliis litteris scabinorum atque hereditarium 

censum quatuor solidorum dicte monete solvendum hereditarie ex domo et 

area dicti Arnoldi Berwout sita in Busco in viculo tendente a vico 

Vuchtensi versus habitationem dicti Arnoldi (dg: ex uno) et inter 

molendinum equorum dicti Arnoldi ex uno et hereditatem Johannis quondam 

de Breda ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Theoderico suo filio 

in donationem propter nuptias ad ius oppidi de Busco simul cum dictis 

litteris et jure promittens ratam servare obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Spina et Wellinus datum in vigilia Sijmonis et Jude. 

 

                         
97 Zie ← BP 1175 f 024v 06 do 03-06-1367, uitgifte ledig erf. 
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BP 1175 f 056v 05 wo 27-10-1367. 

Voornoemde Theodericus verklaarde dat voornoemde Arnoldus alle goederen 

heeft gegeven, die hij hem beloofd had bij zijn huwelijk. 

 

Dictus Theodericus recognovit sibi dictum Arnoldum plenarie persolvisse 

omnia et singula bona que ipse Arnoldus sibi (dg: propter) in donationem 

propter nuptias promiserat clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 056v 06 wo 27-10-1367. 

Johannes van Stakenborch van Driel de jongere en Johannes van Beke 

beloofden aan Nicholaus gnd Coelbren neef van Elijas 8 mottoen binnen de 4 

feestdagen van Kerstmis aanstaande (za 25-12-1367) te betalen. 

 

Johannes de Stakenborch de Driel iunior et Jo de Beke promiserunt 

indivisi super omnia Nicholao dicto Coelbren cognato Elije octo mutones 

boni etc (dg: a) infra quatuor dies festinos nativitatis Domini proxime 

futuros persolvendos. Testes Spina et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1175 f 056v 07 wo 27-10-1367. 

Henricus zv Walterus van Bladel deed tbv Arnoldus Hake zv Godescalcus van 

Bladel afstand van het recht, dat aan voornoemde Henricus gekomen was na 

overlijden van zijn moeder Truda, resp. dat aan hem zal komen na overlijden 

van voornoemde Wolterus, in alle goederen van voornoemde Walterus, gelegen 

onder Bladel. Uitgezonderd was de gruit van Bladel, een schuur met 

ondergrond en het hout dat Marcelius gnd Breme? verworven had van 

voornoemde Walterus. 

 

Henricus filius Walteri de Bladel (dg: super omnibus et singulis bonis 

hereditariis que fuerant dicti W) totam partem et omne ius sibi de morte 

quondam Trude sue matris successione advolutas atque post mortem dicti 

Wolteri successione advolvendas in omnibus et singulis bonis que fuerant 

eiusdem Walteri ubicumque locorum infra parochiam de Bladel 

consistentibus ut dicebat ad opus Arnoldi Hake filii Godescalci de Bladel 

hereditarie renunciavit promittens ratam servare (dg: salvo en) a qua 

vero renunciacione maheria de Bladel cum suis attinentiis atque horreum 

cum eius fundo et ligna que Marcelius dictus Breme? erga dictum Walterum 

acquisiverat #?erunt excepte#. Testes Scilder et Machelini datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 056v 08 wo 27-10-1367. 

Theodericus van Meghen wollenklerenwever gaf uit aan Henricus zv Gobelinus 

gnd van Zomeren een huis en tuin in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze op het 

zand, tussen voornoemde Theodericus enerzijds en voornoemde Gobelinus 

anderzijds, voor een n-erfcijns van 19 schelling 4 penning geld, met 

Kerstmis te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Henricus tot 

onderpand ½ lopen land, gelegen achter voornoemde tuin. 

 

Solvit. 

Theodericus de Meghen textor laneorum domum et ortum ad se spectantes 

sitos in parochia de Roesmalen ad locum dictum Heze super arena inter 

hereditatem dicti Theoderici ex uno et inter hereditatem Gobelini dicti 

de Zomeren ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Henrico filio 

dicti Gobelini ab eodem hereditarie possidendos pro hereditario censu 

decem et novem solidorum et (dg: oct) quatuor denariorum monete dando 

nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere omnino et ad maiorem securitatem solucionis 

dicti census dictus Henricus dimidiam lopinatam terre ipsius sitam retro 

dictum ortum (dg: ad) dicto Theoderico ad pignus imposuit. Testes datum 

ut supra. 
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BP 1175 f 056v 09 wo 27-10-1367. 

Hr Rutgherus van Auden ridder beloofde aan Theodericus Boc 45 mottoen met 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1367) te betalen. 

 

Dominus Rutgherus de Auden miles promisit super omnia Theoderico Boc XLV 

mutones boni ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 056v 10 wo 27-10-1367. 

Theodericus Luwe van Empel beloofde aan Denkinus gnd Loden zoen van Empel, 

tbv Metta en Metta, ndv voornoemde Theodericus, voor een helft, en tbv 

Hilla wettige sv voornoemde Theodericus, voor de andere helft, 800 mottoen, 

na maning te betalen. 

 

Theodericus Luwe de Empel promisit super omnia Denkino dicto Loden zoen 

de Empel ad opus Mette et Mette filiarum naturalium dicti Theoderici 

atque ad opus Hille sororis legitime eiusdem Theoderici octingentos 

mutones (dg: scilic) ad voluntatem ipsarum persolvendos scilicet dicte 

due filie habebunt medietatem et dicta Hilla alteram medietatem. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 056v 11 wo 27-10-1367. 

Wedekinus nzvw hr Alardus van Os, prepositus van Leuven, beloofde aan 

Johannes van Bladel zv Arnoldus van Bladel 4 mud rogge, Bossche maat, na 

maning te leveren. 

 

Wedekinus filius naturalis quondam domini Alardi #de Os# prepositi 

Lovaniensis promisit super omnia Johanni de Bladel filio Arnoldi de 

Bladel IIIIor modios siliginis mensure de Busco ad monitionem 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1175 f. 057r. scan 1175_057-R. 

 In crastino Sijmonis et Jude: vrijdag 29-10-1367. 

 Sabbato post Sijmonis et Jude: zaterdag 30-10-1367. 

 In crastino omnium sanctorum: dinsdag 02-11-1367. 

 

BP 1175 f 057r 01 wo 27-10-1367. 

Goessuinus zvw Franco Herinc verkocht aan Arnoldus Nolleken zvw Gerongius 

handschoenmaker een b-erfcijns van 10 schelling, 1 groot Tournoois ......., 

die ....... ....... Herincs beurde uit een geheel erfgoed dat was van 

wijlen voornoemde Gerongius handschoenmaker, in Den Bosch, in een straat 

die leidt van de Kerkstraat naar de Peperstraat, ....... ....... ....... 

van Egidius schrijver, en welke cijns van 10 schelling voornoemde wijlen 

Gheerburgis vermaakt had aan kvw voornoemde Franco, welke aan voornoemde 

Goessuinus gekomen was na overlijden van voornoemde kv voornoemde 

Nijcholaus?. Verkoper en zijn zoon Franco beloofden garantie. 

 

[Goessuinu]s filius quondam Franconis Herinc hereditarium censum X 

solidorum grosso Turonensi denario de tgme... ....... ....... ....... 
?dicta quondam Herincs habuit solvendum hereditarie in tota hereditate 

que fuerat quondam Gerongii cyrothecarii [sita] in Bu[sco] ....... 

....... ....... ad vicum tendentem a vico ecclesie versus vicum dictum 

Peperstraet (dg: in opposito ... maioris curie beg) ....... ....... 

....... quondam Egidii scriptoris ut dicebat et quem censum decem 

solidorum dicte monete dicta quondam Gheerburgis legaverat liberis 

quondam (dg: Herinc) #dicti quondam Franconis# et quem dictus Goessuinus 

sibi de morte dictorum quondam liberorum dicte (dg: Franconis) 

#Nicholai?# successione advolutum esse dicebat hereditarie vendidit 

Arnoldo Nolleken filio eiusdem quondam Ger[on]gii promittens et cum eo 

Franco eius filius indivisi warandiam et obligationem deponere. Testes 
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datum ut supra. 

 

BP 1175 f 057r 02 wo 27-10-1367. 

Rodolphus zvw Theodericus van der Ameijden maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, die Godefridus zvw Gisbertus 

gnd van der Hoeve gedaan had met zijn erfgoederen, gelegen onder Oirschot, 

wegens een erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Oirschot, die voornoemde 

Rodolphus verworven had van voornoemde Godefridus. 

 

Rodolphus filius quondam Theoderici van der Ameijden calumpniavit omnes 

et singulas vendiciones ac alienationes quascumque #ac obligationes# quas 

Godefridus filius quondam Gisberti dicti van der Hoeve fecerat cum suis 

hereditatibus #ubicumque locorum sub parochiam de {boven dit contract:} 

Oerscot situatis# occacione hereditarie paccionis #quatuordecim 

lopinorum# (dg: ....... ........) siliginis mensure de (dg: Buscodu) 

Oerscot quam dictus Rodolphus erga dictum Godefridum acquisiverat ut 

dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 057r 03 wo 27-10-1367. 

Henricus gnd Vleminc van Kessel verkocht aan Henricus zv Hermannus 

Riemslagher een stukje land gnd schare, in Kessel ter plaatse Slijkkuilen, 

naast Grieta gnd Berijs, beneden, belast met de zegedijk. 

 

Henricus dictus Vleminc de Kessel particulam terre dictam communiter 

scare ad se spectantem sitam in parochia de Kessel ad locum dictum Slijc 

Kuijlen #contigue# iuxta hereditatem Griete dicte Berijs (dg: ex uno et 

hereditatem) inferius ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio 

Hermanni Riemslagher promittens warandiam questionem proximitatis et 

obligationem aliam deponere excepto zeghedijc de iure (dg: f) ad hanc 

pertinente ut dicebat. Testes Spina et Neijsel datum ut supra. 

 

BP 1175 f 057r 04 wo 27-10-1367. 

Henricus van Spoerdonc schoenmaker verkocht aan zijn zwager Henricus gnd 

Celen zoen van Vucht een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Allerheiligen (01-11) te betalen, voor het eerst over 1 jaar, gaande uit 

een beemd gnd die Roderijt98, in Oirschot, in Spoordonk, tussen hr van 

Petershem enerzijds en die Aa anderzijds, reeds belast met 2 penning nieuwe 

cijns. 

 

Henricus de Spoerdonc sutor hereditarie vendidit Henrico dicto tSelen 

zoen de (dg: Kesse) Vucht suo sororio hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie omnium sanctorum et pro primo solucionis 

termino ab omnium sanctorum proxime futuro ultra annum ex quodam prato 

dicto die Roderijt eiusdem venditoris sito in parochia de Oerscot in 

Spoerdonc inter hereditatem domini de Petersem ex uno et t aquam dictam 

die Aa ex [alio] promittens warandiam questionem proximitatis et 

obligationem aliam deponere exceptis duobus denariis et novi census prius 

solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 057r 05 wo 27-10-1367. 

Cristianus van Zon de oudere beloofde aan Theodericus zvw Theodericus gnd 

Feliant 5 pond, 1 mottoen voor 26 groot gerekend99, met Lichtmis aanstaande 

(wo 02-02-1368) te betalen. 

 

                         
98 Zie → BP 1176 f 014r 02 di 23-12-1376, uitgifte van die Roderijt voor een erfpacht van 3 
mud rogge. 

99 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042v scan 084, 1367, Item ontfaen van der stat XVI 
lib enen mottoen voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-043r scan 085, 1367, 

Item gecocht tiegen Goedeken Posteels soen IIII lib siaers om LXII lib den mottoen gerekent 

voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-045r scan 089, 1367, Ghecoft bi 

Gerard Groij end Ant van Beke als proest onser Vrouwen IIII lib !tsairs teghen Jan Piken Heijn 

Becker soen lib om XVI lib den mottoen voer XXVI gr …. 
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Cristianus de Zon senior promisit super omnia Theoderico (dg: dicto) 

filio quondam Theoderici dicti Feliant quinque libras grossorum (dg: 

monete) mutone pro viginti sex grossis computato ad purificationis 

proxime persolvendas. Testes Spina et Scilder datum supra. 

 

BP 1175 f 057r 06 wo 27-10-1367. 

Heilwigis dvw Denkinus gnd Deijne die Tesschemaker droeg over aan Arnoldus 

Wonder zvw Johannes gnd Wonder alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van Goeswinus van Orten en Heilwigis, haar grootouders. 

 

[H]eijlwigis filia quondam Denkini dicti Deijne die Tesschemaker #cum suo 

tutore# omnia et singula bona hereditaria sibi de morte quondam Goeswini 

de Orten sui avi #et Heijlwigis quondam sue uxoris (dg: filie) avie dicte 

Heijlwigis# successione advoluta (dg: ut dicebat) ubicumque locorum sita 

ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo Wonder filio quondam Johannis 

dicti Wonder et effestucando etc promittens cum tutore ratam servare et 

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

 

BP 1175 f 057r 07 wo 27-10-1367. 

Johannes Brenthen zvw Willelmus van Bucstel ev Petronella dvw Wouterus van 

....... verkocht aan Theodericus zv Arnoldus Berwout een n-erfcijns van 10 

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

Jan, gaande uit alle goederen die aan voornoemde Petronella gekomen waren 

na overlijden van haar ouders, reeds belast met cijnzen en ?pachten. 

 

[Joh]annes Brenthen filius quondam Willelmi de Bucstel maritus et tutor 

legitimus Petronelle sue uxoris filie quondam Wouteri de ....... 

hereditarie vendidit Theoderico filio Arnoldi Berwout hereditarium censum 

decem librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis (dg: d) ex [omnibus] et singulis bonis dicte Petronelle de morte 

quondam parentum eiusdem Petronelle advolutis ubicumque locorum sitis ut 

dicebat [ab eo]dem promittens warandiam et (dg: .) obligationem deponere 

#exceptis censibus et ?paccionibus de jure solvendis#. Testes (dg: datum 

supra) Spina et Maechelini datum supra. 

 

BP 1175 f 057r 08 vr 29-10-1367. 

......s Leijdecker beloofde aan Arnoldus Ave Marie, Arnoldus van Herende en 

Henricus Wackart 37½ mottoen met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1367) te 

betalen. 

 

......s Leijdecker promisit super omnia Arnoldo Ave Marie Arnoldo de 

Herende et Henrico Wackart triginta septem et dimidium mutones ad 

nativitatis Domini [proxime] futurum persolvendos. Testes Spina et 

Mechelini datum in crastino Sijmonis et Jude. 

 

BP 1175 f 057r 09 vr 29-10-1367. 

....... dvw Petrus van Pettelaer droeg over aan haar broer Everardus van 

Pettelaer het deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van haar broer 

Petrus, resp. dat aan haar zal komen na overlijden van Hilla wv haar 

voornoemde broer, in een huis100,101 en erf, in Den Bosch, aan de straat gnd 

Beurde, tussen erfgoed van Johannes Priker enerzijds en erfgoed van 

Johannes Baten zoen de jongere anderzijds. 

 

....... filia quondam Petri de Pettelaer cum suo tutore etc [totam] 

partem et omne jus sibi de morte quondam Petri sui fratris jure 

successionis [advolutas] et post mortem Hille relicte eiusdem quondam sui 

[fratris] successione advolvendas in domo et area (dg: eiusdem quondam 

Petri sui fratris) [sita] in Busco ad vicum dictum Boerde inter 

                         
100 Zie ← BP 1175 f 023v 13 do 18-02-1367, verkoop van een deel in dit huis. 
101 Zie ← BP 1175 f 036v 07 do 04-03-1367, verkoop van een deel in dit huis. 



Bosch’ Protocol jaar 1367. 

 

120 

hereditatem Johannis Priker ex uno latere et inter hereditatem Johannis 

Baten zoen junioris ex alio latere ut dicebat [hereditarie] supportavit 

Everardo de Pettelaer suo fratro et effestucando promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Scilder 

....... ....... 

 

BP 1175 f 057r 10 vr 29-10-1367. 

.....dus gnd van den Molengrave, zijn broer Henricus en Albertus van den 

Molengrave beloofden aan Willelmus Loijer 64 ......., 1 mottoen voor 26 

groot gerekend102, met Sint-Jan-Baptist aanstaande (za 24-06-1368) te 

betalen. 

 

.....dus dictus van den Molengrave Henricus eius frater et Albertus van 

den Molengrave promiserunt super omnia Willelmo Loijer sexaginta quatuor 

(dg: monete) ....... mutone pro XXVI grossis computato ad nativitatis 

beati Johannis baptiste proxime futurum persolvendos. Testes. 

 

BP 1175 f 057r 11 za 30-10-1367. 

.....dus zvw Petrus gnd Crabbart verkocht aan Petrus Valant zvw Henricus 

....... de helft van een huis103 en erf, dat eertijds was van wijlen zijn 

vader Petrus, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Johannes 

Reijmboldi enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Bruijn van Orsoijen 

anderzijds. Het gehele huis was belast met de hertogencijns en met een 

b-erfcijns van 3 pond 23 penning gemeen paijment. 

 

.....dus filius quondam Petri dicti Crabbart #medietatem ad se 

spectantem# domus et aree que fuerant dicti quondam Petri sui patris 

sitarum in ?Busco in vico ecclesie inter hereditatem [104Johannis] 

Reijmboldi ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Bruijn de Orsoijen 

ex alio (dg: tenden) cum omnibus suis attinentiis (dg: in tota ea) 

....... ........ prout dictus quondam Petrus in huiusmodi domo et area 

decessit ut dicebat hereditarie (dg: vendidit Johanni) vendidit Petro 

(dg: de Eijke) Valant filio quondam Henrici ....... ab eodem promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis (dg: 

.......) et hereditario censu trium librarum et viginti trium denariorum 

communis pagamenti [annuatim exinde] de iure solvendis ex integra domo et 

area ut dicebat. Testes Spina (dg: et Lijsscap) #Scilder# datum sabbato 

post Sijmonis et Jude. 

 

BP 1175 f 057r 12 za 30-10-1367. 

......ijs zvw Ludovicus van Os ev Mechtildis dvw Rodolphus bakker verwerkte 

zijn recht tot vernaderen. 

 

......ijs filius quondam Ludovici de Os maritus et tutore legitimus ut 

asserebat Mechtildis sue uxoris filie quondam Rodolphi pistoris [prebuit 

et reporta]vit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 057r 13 di 02-11-1367. 

De broers ....... en Johannes, kvw Marcelius van Dorne, droegen over aan 

Walterus ?Beke zvw Petrus van Berlikem, tbv hem, zijn broer Johannes en 

zijn neef Petrus zvw Godefridus gnd Kemmer105, het recht, dat aan hen 

                         
102 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042v scan 084, 1367, Item ontfaen van der stat XVI 
lib enen mottoen voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-043r scan 085, 1367, 

Item gecocht tiegen Goedeken Posteels soen IIII lib siaers om LXII lib den mottoen gerekent 

voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-045r scan 089, 1367, Ghecoft bi 

Gerard Groij end Ant van Beke als proest onser Vrouwen IIII lib !tsairs teghen Jan Piken Heijn 

Becker soen lib om XVI lib den mottoen voer XXVI gr …. 

103 Zie → BP 1175 f 288r 06 di 16-12-1371, verkoop van een helft in dit huis en van 
vruchtgebruik in de andere helft. 

104 Aanvulling op basis van BP 1175 f 288r 06. 
105 Zie → BP 1175 f 216v 06 ma 11-02-1370, Petrus zvw Godefridus gnd Kemmer deed afstand van 
dit huis en erf. 
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gekomen was na overlijden van Katherina, hun grootmoeder of 

stiefgrootmoeder, en van haar man voornoemde Petrus van Berlikem, in een 

huis en erf in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van 

Henricus Campen enerzijds en erfgoed van Johannes Priker anderzijds, en in 

alle andere goederen van voornoemde Katherina en Petrus. 

 

....... .. Johannes (dg: de) fratres liberi quondam (dg: Zeell) Marcelii 

de Dorne totam partem et omne jus ipsis de morte quondam Katherine (dg: 

su) eorum ....... ....... {grootmoeder of stiefgrootmoeder; 106Petrus van 

Berlikem was grootvader van Petrus zvw Godefridus gnd Kemmer} et de morte 

quondam Petri #de Berlikem# mariti legitimi eiusdem Katherine successione 

advolutas in domo et area sitis in Busco ad vicum [dictum Huls] inter 

hereditatem Henrici !l Campen ex uno et inter hereditatem Jo Priker ex 

alio necnon in omnibus et singulis bonis que fuerant dictorum [Katheri]ne 

et Petri ubicumque locorum etc ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Waltero [B?]eke filio dicti quondam Petri ad opus [sui et ad op]us 

Johannis sui fratris et Petri filii quondam Godefridi dicti Kemmer 

eiusdem Walteri cognati et effestucando pro[mittentes] ....... ....... 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Wellinus et [Jo]hannes 

Boudewini datum in crastino omnium sanctorum. 

 

BP 1175 f 057r 14 di 02-11-1367. 

....... zvw Petrus van Berlikem beloofde aan Petrus zvw voornoemde 

Marcelius van Dorne 3 mottoen met ...... en ..½ mottoen met Pasen 

aanstaande (zo 09-04-1368) te betalen. 

 

....... ....... .....ken filius quondam Petri de Berlikem promisit !si 

Petro filio quondam Marcelii de Dorne supradicti III mottoen ad 

nativitatis ....... ....... ....... dimidium mottoen ad pasca proxime 

futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 057r 15 di 02-11-1367. 

....... ....... beloofde aan Johannes Snider zvw Marcelius van Doerne 7½ 

mottoen met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1367) te betalen. 

 

....... ....... ....... ....... promisit super omnia Johanni Snider filio 

quondam Marcelii de Doerne septem et dimidium mottoen Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 057r 16 di 02-11-1367. 

Elizabeth ....... van wijlen Willelmus gnd Lobbeken verkocht aan ....bertus 

van den Camp den Boemhouwer een b-erfcijns van 57 schelling geld, die Ghibo 

zvw voornoemde Willelmus aan voornoemde Elizabeth beloofd had, een helft 

met Sint-Remigius en de andere helft met Kerstmis, te betalen, gaande uit 

een hoeve gnd Bollekens ......., in Schijndel, tussen Egidius gnd van Ghele 

enerzijds en erfg vw Godescalcus gnd van der Sporct anderzijds. 

 

[Elizabeth] ....... quondam Willelmi dicti Lobbeken cum suo tutore etc 

hereditarium censum quinquaginta septem solidorum monete quem Ghibo 

filius #dicti# quondam W[illelmi promiserat ut] debitor principalis se 

daturum et soluturum dicte Elizabeth anno quolibet hereditarie mediatim 

Remigii et mediatim nativitatis Domini ex manso dicto Bollekens ....... 

[sito in parochia] de Scijnle inter hereditatem Egidii dicti de Ghele ex 

uno et inter hereditatem heredum quondam Godescalci dicti van der Sporct 

ex alio prout ....... ....... ....... ....berto van den Camp den 

Boemhouwer ab eodem (dg: promittens) supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare ....... ....... ....... ....... datum supra. 

 

                         
106 Aanvulling op basis van BP 1175 f 216v 06 ma 11-02-1370. 
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BP 1175 f 057r 17 di 02-11-1367. 

....... ....... vernaderde en behield. 

 

....... ....... ....... prebuit et obtinuit. Testes datum supra. 

 

1175 f. 057v. scan 1175_057-V. 

 In crastino omnium sanctorum: dinsdag 02-11-1367. 

 In die Huberti: woensdag 03-11-1367. 

 

BP 1175 f 057v 01 di 02-11-1367. 

Leonius zvw Leonius van Erpe droeg over aan zijn broer Walterus 3/7 deel in 

(1) een b-erfcijns van 12 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning 

van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde 

waarde, die Johannes van Nuwelant en Willelmus van Nuwelant, zvw hr 

Henricus van Nulant ridder, beloofd hadden aan Walterus zvw Colen van Orle, 

met Sint-Martinus te betalen, (2) een b-erfcijns van 12 pond, 1 oude groot 

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

gaande uit de goederen van Walterus van Bladel, in Budel, gnd ter Heide, 

welke cijns aan Walterus van Oerle was verkocht door voornoemde Walterus 

van Bladel. 

 

[Le]onius filius quondam Leonii de Erpe (dg: septimam) #tres# partes ad 

se spectantes ut dicebat in hereditario censu duodecim librarum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in 

hiis computato quem Johannes de Nuwelant et Willelmus de Nuwelant filius 

quondam domini Henrici de Nulant militis promiserant #indivisi# (dg: 

super om) super se et bona sua omnia in quibuscumque locis consistentia 

perpetue et hereditarie Waltero filio quondam Colen de Orle dare et 

persolvere anno quolibet (dg: q) in festo beati Martini hyemalis prout in 

litteris necnon in hereditario censu duodecim librarum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie antiquo pro sed[ecim] denariis in hiis 

computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris dando et solvendo de 

bonis Walteri de Bladel sitis in Budel dictis ter Heijden et de universis 

et singulis dictorum bonorum attinentiis tam in humido quam in sicco 

consistentibus vendito (dg: dicto) Waltero de Oerle a prefato Waltero de 

Bladel prout in aliis! videlicet dividendo dictos hereditarios census in 

septem partes equales (dg: unam) #tres partes# de hiis quas ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Waltero suo fratri simul cum 

litteris et jure (dg: dicto) sibi occacione dicte (dg: se..) #trium# 

partis! competente et effestucando promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Wellinus et Johannes Baudewini 

datum in crastino omnium sanctorum. 

 

BP 1175 f 057v 02 di 02-11-1367. 

Katharina dv Reijnerus gnd Moelner van Tolbercht wv Nijcholaus gnd Koc zvw 

Jacobus gnd Voet droeg over aan Ghisbertus Keijot zvw Henricus Keijot het 

vruchtgebruik in alle goederen die aan voornoemde wijlen Nijcholaus waren 

gekomen na overlijden van zijn ouders. 

 

Katharina filia (dg: quondam) Reijneri dicti Moelner de Tolbercht relicta 

quondam Nijcholai dicti Koc filii quondam Jacobi dicti Voet cum suo 

tutore suum usufructum atque totum jus sue vitalis possessionis quem et 

quod habuit in omnibus et singulis bonis que dicto quondam Nijcholao de 

morte quondam suorum parentum jure successionis fuerant advoluta 

ubicumque locorum consistentibus ut dicebat legitime supportavit 

Ghisberto Keijot filio quondam Henrici Keijot promittens cum tutore ratam 

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

 

BP 1175 f 057v 03 di 02-11-1367. 

Voornoemde Ghisbertus Keijot beloofde aan voornoemde Katharina een 

lijfrente van 5 pond geld, met Sint-Jan-Baptist te betalen, resp. van 1½ 
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mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Ghisbertus Keijot predictus promisit super omnia se daturum et soluturum 

dicte Katharine annuam et vitalem pensionem quinque librarum monete (dg: 

st) anno quolibet ad vitam eiusdem Katharine Johannis baptiste et (dg: d) 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad 

suam vitam (dg: nativitatis Domini) purificationis et primo solucionis 

termino a purificatione proxima ultra annum ex omnibus suis bonis 

ubicumque locorum ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 057v 04 di 02-11-1367. 

Voornoemde Ghisbertus Keijot beloofde voornoemde Katharina schadeloos te 

houden van alle schulden die wijlen Nijcholaus Koc had, tot een bedrag van 

10 mottoen en van alle schulden die voornoemde Jacobus Voet had. 

 

Ghisbertus Keijot predictus promisit super omnia dictam Katharinam 

indempnem servare ab omnibus debitis que (dg: dictus) quondam Nijcholaus 

Koc eius maritus debebat personis quibuscumque usque ad summam decem 

mutonum et ab omnibus debitis que Jacobus quondam Voet pater eiusdem 

quondam Nijc[holai] debebat quibuscumque personis ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 057v 05 wo 03-11-1367. 

Henricus gnd Oeden zoen en zijn zoon Henricus beloofden aan Petrus van 

Berze, Johannes Weelken en Arnoldus Hoernken van ....... 5 pond te betalen, 

als zij, binnen of buiten rechte, zouden worden aangesproken wegens 

goederen die waren van wijlen Johannes Zanderi leerbewerker. 

 

Henricus dictus Oeden zoen et Henricus eius filius promiserunt #indivisi# 

super omnia (dg: quod si contingat) Petro de Berze (dg: Arnoldum) Johanni 

Weelken et Arnoldo Hoernken de ....... ad opus ipsorum seu ad opus 

alterius eorundem quod si contingat dictos Petrum Johannem et Arnoldum 

seu eorum aliquem imposterum citari vexari seu gravari (dg: ab aliquo) in 

iudicio vel extra iudicium ab aliquo vel aliquibus hominibus occacione 

quorumcumque bonorum que fuerant quondam Johannis Zanderi frunitoris 

ubicumque locorum sitis quod ipsi debitores extunc dabunt et persolvent 

dictis Petro Johanni et Arnoldo ad monitionem eorum seu alterius eorundem 

quinque libras grossorum monete. Testes Spina et Maechelini datum in die 

Huberti. 

 

BP 1175 f 057v 06 wo 03-11-1367. 

Theodericus van Ghemert en zijn broer Marcelius, kvw Ancelmus snijder van 

Ghemert, beloofden, in hetzelfde geval, aan voornoemde Petrus, Johannes en 

Arnoldus, eveneens 5 pond. 

 

Theodericus de Ghemert et Marcelius eius frater liberi quondam Ancelmi 

sartoris de Ghemert promiserunt indivisi dictis Petro Johanni et Arnoldo 

iuxta condicionem quinque libras grossorum monete ad monitionem eorum seu 

alterius eorundem persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 057v 07 wo 03-11-1367. 

Henricus Oeden zoen en zijn zoon Henricus beloofden aan Rutgherus gnd 

Weijndelmoeden zoen van Rode 32 pond 10 schelling, 1 mottoen voor 28 groot 

gerekend107, met Pinksteren over 1 jaar (zo 20-05-1369) te betalen. 

 

                         
107 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042v scan 084, 1367, Item ontfaen van der stat XVI 
lib enen mottoen voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-043r scan 085, 1367, 

Item gecocht tiegen Goedeken Posteels soen IIII lib siaers om LXII lib den mottoen gerekent 

voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-045r scan 089, 1367, Ghecoft bi 
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Henricus Oeden zoen et Henricus eius filius promiserunt super omnia 

Rutghero dicto Weijndelmoeden zoen de Rode triginta duas libras et X 

solidos (dg: mut) mutone pro XXVIII grossis computato (dg: ad) a festo 

penthecostes proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 057v 08 wo 03-11-1367. 

De broers Marcelius en Theodericus, gnd van Ghemert, kvw Ancelmus snijder 

van Ghemert, beloofden aan voornoemde Rutgherus ?30 pond 10 schelling, 1 

mottoen voor 28 groot gerekend108, met Pinksteren over 1 jaar (zo 20-05-

1369) te betalen. 

 

#(dg: Theodericus)# Marcelius et Theodericus fratres dicti de Ghemert 

liberi quondam Ancelmi sartoris de Ghemert promiserunt indivisi super 

omnia dicto Rutghero XXX? libras et X solidos mutone pro XXVIII grossis 

computato a festo penthecostes proxime futuro (dg: p) ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 057v 09 wo 03-11-1367. 

De broers Marcelius en Theodericus, gnd van Ghemert, kvw Ancelmus snijder 

van Ghemert, beloofden aan Henricus Oeden, tbv hem en kinderen, door 

voornoemde Henricus bij zijn vrouw Elizabeth verwekt, een erfpacht109 van 1 

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

de helft in een hoeve die was van wijlen Johannes Zanderi leerbewerker, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Lake, reeds belast met de hertogencijns en 

met een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode. Zodra voornoemde 

Marcelius en Theodericus voor voornoemde erfpacht, binnen 4 jaar, andere 

onderpanden hebben aangewezen, binnen 4 mijl van de stad Den Bosch gelegen, 

zal voornoemde helft van voornoemde hoeve geen onderpand meer zijn.  

 

Marcelius et Theodericus fratres dicti de Ghemert liberi quondam Ancelmi 

sartoris de Ghemert promiserunt ut debitores principales indivisi se 

daturos et soluturos Henrico Oeden ad opus sui et ad opus liberorum ab 

eodem Henrico et Elizabeth quondam sua uxore pariter genitorum 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Buscoducis anno 

quolibet purificatione et in Buscoducis tradendam et deliberandam ex 

medietate ad ipsos spectante in manso quodam qui fuerat quondam Johannis 
!Zanderi frunitoris (dg: atque in at) sito in parochia de !Roede sancte 

Ode ad locum dictum Lake atque in attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis promittens super omnia warandiam (dg: et sufficientem facere) 

et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Rode annuatim prius de jure 

solvendis promittens #super omnia# insuper sufficientem facere tali 

condicione quod cum dicti Marcelius et [Theodericus] dictis Henrico et 

suis liberis predictis infra spacium quatuor annorum (dg: .......) datam 

presentem sine medio sequentium ad alia bona ad hoc satis secura infra 

quatuor miliaria ab oppido de Buscoducis situata et in villicacione dicti 

oppidi sita assignaverint hereditariam paccionem unius modii siliginis 

dicte mensure de Busco et in Busco tradendam quod extunc dicta medietas 

mansi supradicti a solucione dicte hereditarie paccionis unius modii 

siliginis erit quita et absoluta. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 057v 10 wo 03-11-1367. 

Johannes Weelken verwer droeg over aan Johannes gnd Ansems alle goederen 

                         
Gerard Groij end Ant van Beke als proest onser Vrouwen IIII lib !tsairs teghen Jan Piken Heijn 

Becker soen lib om XVI lib den mottoen voer XXVI gr …. 

108 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042v scan 084, 1367, Item ontfaen van der stat XVI 
lib enen mottoen voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-043r scan 085, 1367, 

Item gecocht tiegen Goedeken Posteels soen IIII lib siaers om LXII lib den mottoen gerekent 

voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-045r scan 089, 1367, Ghecoft bi 

Gerard Groij end Ant van Beke als proest onser Vrouwen IIII lib !tsairs teghen Jan Piken Heijn 

Becker soen lib om XVI lib den mottoen voer XXVI gr …. 

109 Zie → BP 1176 f 065v 02 ±vr 14-05-1378, overdracht van 2/3 deel in deze pacht. 
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die aan Godefridus zvw Henricus gnd Beijer, Dankardus zvw Everardus gnd 

Evarder of zijn vrouw Weijndelmodis, en Theodericus en Henricus, broers van 

voornoemde Godefridus, gekomen waren na overlijden van Maria dvw Hermannus 

gnd Houts, in of rond Den Bosch gelegen, aan voornoemde Johannes Welken 

overgedragen door voornoemde Godefridus en Dankardus. 

 

Johannes Weelken tinctor omnia et singula bona hereditaria atque parata 

(dg: de) Godefrido filio quondam Henrici dicti Beijer et Dankardo filio 

quondam Everardi dicti Evarder seu Weijndelmodi uxori eiusdem Dankardi 

atque Theoderico et (dg: Theoderico) Henrico fratribus dicti Godefridi de 

morte quondam Marie filie quondam Hermanni dicti Houts successione 

advoluta ubicumque locorum in Buscoducis et in villicacione de Buscoducis 

consistentia sive sita supportata dicto Jo Welken a Godefrido et Dankardo 

predictis (dg: prout in litteris) ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni dicto Ansems et effestucando promittens ratam servare (dg: et). 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 057v 11 wo 03-11-1367. 

Johannes gnd Ansems zvw Ancelmus van Hoesdens verkocht aan Gerardus gnd 

Vosse leerbewerker een beemd die was van wijlen voornoemde Ancelmus, ter 

plaatse gnd Maat, ten einde een plaats gnd Maat richting Vught, tussen 

erfgoed van het gasthuis van Den Bosch enerzijds en de gemeint gnd 

Onderstal anderzijds, reikend met een eind aan wijlen Henricus van Arkel, 

belast met een b-erfcijns van 3 schelling 6 penning gemeen paijment. 

 

Johannes dictus Ansems filius quondam Ancelmi de Hoesdens quoddam pratum 

(dg: situm) quod fuerat dicti quondam Ancelmi situm in loco dicto Maet in 

fine eiusdem loci communiter Maet nuncupati versus Vucht inter 

hereditatem spectantem ad hospitale de Buscoducis ex uno et inter (dg: he 

communem pl) communitatem (dg: ibidem ex) dictam communiter Onderstal ex 

alio (dg: ut dicebat hereditarie) tendens cum uno fine ad hereditatem 

quondam Henrici de Arkel ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Gra) 

Gerardo dicto Vosse frunitori ab eodem promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto hereditario censu trium solidorum et sex 

denariorum communis pagamenti annuatim (dg: prius) exinde solvendo ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 057v 12 wo 03-11-1367. 

Johannes Weelken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Weelken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1175 f. 058r. scan 1175_058-R. 

 Quinta post omnium sanctorum: donderdag 04-11-1367. 

 

BP 1175 f 058r 01 do 04-11-1367. 

Henricus gnd Jonghe van Crumvoert verkocht aan Amelius gnd van Baerdwijc 

een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Bartholomeus (24-08) 

te leveren, gaande uit (1) 3 lopen roggeland, in Cromvoirt in Vught Sint-

Lambertus, tussen Johannes zv Laurencius enerzijds en Nesa wv Enghelbertus 

gnd Lijsen zoen anderzijds, (2) een beemd in ......, ter plaatse die Nieuwe 

Broek, beiderzijds tussen Ghisbertus gnd Hessels, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Henricus dictus Jonghe de Crumvoert hereditarie vendidit Amelio dicto de 

Baerdwijc hereditariam paccionem dimidii modii [siliginis mensure de] 

Buscoducis solvendam hereditarie die Bartholomei ex tribus lopinatis 

terre siliginee dicti venditoris sitis in Crumvoert in parochia sancti 

Lamberti in Vucht [inter hereditatem] Johannis filii Laurencii ex uno et 

hereditatem Nese relicte quondam Enghelberti dicti Lijsen zoen ex alio 

atque ex quodam prato dicti venditoris sito in pa[rochia] ....... in loco 
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(dg: prescrip) #die Nuwe Broec# inter hereditates Ghisberti dicti Hessels 

ex utroque latere coadiacentes ut dicebat promittens warandiam questionem 

proximitatis et obligationem aliam deponere excepto censu domini ducis 

prius solvendo promittens sufficientem facere. Testes Spina et Maechelini 

datum quinta post omnium sanctorum. 

 

BP 1175 f 058r 02 do 04-11-1367. 

Henricus van Zelant van Gheffen beloofde aan Gerardus zvw Johannes gnd 

Kepken 200 pond geld na maning te betalen. Aan de schuldenaar overhandigen. 

 

Henricus de Zelant de Gheffen promisit super omnia Gerardo filio quondam 

Johannis dicti Kepken ducentas libras monete ad (dg: festum nativitatis 

beati Johannis baptiste proxime futurum) #monitionem# persolvendas. 

Testes datum ut supra. Tradetur dicto debitori. 

 

BP 1175 f 058r 03 do 04-11-1367. 

Voornoemde Henricus van Zelant van Gheffen verkocht aan voornoemde Gerardus 

zvw Johannes gnd Kepken een n-erfcijns van 15 pond geld, met Pasen te 

betalen, gaande uit (1) 2 morgen land, in Geffen, in het broek aldaar, ter 

plaatse gnd Kwade Rist?, tussen Gerardus zv Rijchmodis enerzijds en 

Gerardus zv Eefsa anderzijds, (2) een stuk land gnd Spronks? Brake, in 

Geffen, achter de tuin van wijlen Thomas gnd Meelman, (3) ½ morgen in 

Geffen, ter plaatse gnd Rijsbroek, dit laatste onderpand reeds belast met 

een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld. Aan de verkoper 

overhandigen. 

 

Dictus Henricus hereditarie vendidit dicto Gerardo hereditarium censum 

(dg: XV) XV librarum monete solvendum hereditarie in festo pasche ex 

duobus iugeribus terre dicti venditoris sitis in parochia de Gheffen (dg: 

ad loc) in palude ibidem ad locum dictum Quade Rist? inter hereditatem 

Gerardi filii Rijchmodis ex uno et hereditatem Gerardi filii Eefse ex 

alio atque ex pecia terre dicti venditoris dicta communiter Sproncs? 

Brake sita in dicta parochia retro ortum Thome dicti quondam Meelman item 

ex dimidio iugero eiusdem venditoris sito in dicta parochia ad locum 

dictum Rijsbroec ut dicebat promittens warandiam questionem proximitatis 

et obligationem aliam deponere excepto hereditario censu XX solidorum 

dicte monete ex dicta pecia terre in dicto loco Rijsbroec situata prius 

solvendo ut dicebat. Testes datum ut supra. Tradetur dicto venditori. 

 

BP 1175 f 058r 04 do 04-11-1367. 

Henricus gnd Wergaren beloofde aan Jacobus zvw Mechtildis van Eijke, dat 

hij voornoemde Jacobus binnen een maand zal bevestigen in een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, die voornoemde Henricus beurt, een helft met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, uit een huis en tuin, die waren 

van Franco gnd Sceetlaps?, in Middelrode over de brug. 

 

Henricus dictus Wergaren promisit super omnia Jacobo filio quondam 

Mechtildis de Eijke quod ipse Henricus (dg: heredabit) #Jacobum 

heredabit# instituet atque imponet (dg: in hereditarium cens) infra 

mensem datum presentium etc in hereditarium censum XX solidorum monete 

quem dictus Henricus se solvendum habere dicebat hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis in domo et orto que fuerant Franconis dicti 

Sceetlaps? sitis in Middelrode ultra pontem ut dicebat et sic (dg: hereda 

heredabit) firmabit prout id dicto Jacobo ratum erit atque firmum. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058r 05 do 04-11-1367. 

Arnoldus zvw Ghibo gnd Nouden korenkoper verkocht aan Bata dv Henricus gnd 

Molengrave? een stuk land gnd die Viltakker, in Boxtel, tussen erfgoed van 

de vrouwe van Boxtel enerzijds en Gerardus gnd Roefs zoen anderzijds, welk 

stuk land aan voornoemde Arnoldus en zijn vrouw Katerina ndv hr Arnoldus 
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investiet van de kerk van Gemonde geschonken was. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius quondam Ghibonis dicti Nouden emptor bladi peciam terre 

dictam die Viltacker sitam in parochia de Bucstel inter hereditatem 

domine de Bucstel ex uno et hereditatem Gerardi dicti Roefs zoen ex alio 

quam peciam terre predictam dictus Arnoldus cum Katerina #sua uxore# 

filia naturali domini Arnoldi investiti ecclesie de Ghemonden nomine 

dotis sumpserat ut dicebat hereditarie vendidit Bate filie Henrici ?dicti 

Mo[?len]grave promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058r 06 do 04-11-1367. 

Henricus gnd Jonghe van Crumvoert gaf uit aan Walterus zv Arnoldus snijder 

een stuk land in Helvoirt, ter plaatse gnd Eikendonk, tussen Ghibo gnd 

Hessels zoen enerzijds en Johannes Ridder anderzijds, welk stuk land aan 

voornoemde Henricus gekomen was na deling met voornoemde Walterus zv 

Arnoldus snijder; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Sint-Bartholomeus (24-08) te betalen. 

 

Solvit ?V ?vligh ....... ....... ....... 

Henricus dictus #Jonghe# de Crumvoert peciam terre ad se spectantem sitam 

in parochia de Helvoert in loco dicto Eijkendonc inter hereditatem 

Ghibonis dicti Hessels zoen ex uno et hereditatem Johannis Ridder ex alio 
!ut et que pecia terre predicta dicto Henrico erga Walterum filium 

Arnoldi sartoris mediante divisione hereditaria inter ipsos habita cessit 

in partem ut dicebat dedit ad hereditarium censum dicto Woltero ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu XX solidorum monete dando 

die beati Bartholomei ex dicta pecia terre promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058r 07 do 04-11-1367. 

Henricus gnd van Ghijsel gaf uit aan Arnoldus gnd Necker ¾ deel in de 

navolgende erfgoederen, gelegen onder Vessem, (1) 4 lopen roggeland, tussen 

Johannes gnd Wust enerzijds en Wolterus gnd Everarts anderzijds, (2) 2 

vrachten hooiland, naast voornoemde 4 lopen, (3) 2 vrachten hooiland, 

tussen Marcelius gnd van Vessem enerzijds en Johannes gnd Heilwigen zoen 

anderzijds. De uitgifte geschiedde voor (a) de cijnzen die eruit gaan, (b) 

¾ deel van ½ mud rogge erfpacht, maat van Vessem, aan de kerk van Vessem, 

en thans voor (c) een erfpacht van ½ mud rogge, maat van Vessem, met 

Lichtmis in Vessem te leveren. 

 

Henricus dictus de Ghijsel tres partes ad se spectantes in hereditatibus 

infrascriptis sitis infra parochiam de Vessem ut dicebat scilicet in 

quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Vessem inter 

hereditatem Johannis dicti Wust ex uno et hereditatem Wolteri dicti 

Everarts ex alio atque in duobus plaustratis feni sitis ibidem iuxta 

dictas quatuor lopinatas terre siliginee necnon in duobus plaustratis 

feni sitis in dicta parochia de Vessem inter hereditatem Marcelii dicti 

de Vessem ex uno et hereditatem Johannis dicti Heilwigen zoen ex alio 

scilicet dividendo dictas hereditates in quatuor partes equales tres 

partes ex hiis ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Arnoldo dicto 

Necker ab eodem hereditarie possidendas pro censibus exinde de iure 

solvendis dandis etc atque pro (dg: tercia p) tribus terciis partibus 

dimidii modii siliginis hereditarie paccionis (dg: d) mensure de (dg: 

Buscoducis) #Vessem# ecclesie de Vessem exinde solvendis dandis a dicto 

Arnoldo et pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis dicte mensure 

danda dicto Henrico ab Arnoldo predicto purificatione et in Vessem 

tradenda (dg: p) ex dictis tribus partibus hereditatum predictarum 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

dictus Henricus totum jus sibi competens in dicta quarta parte 
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predictarum hereditatum ut dicebat dicto Arnoldo (dg sup) supportavit et 

alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058r 08 do 04-11-1367. 

Voornoemde Henricus van Ghijsel gaf uit aan Henricus zv Johannes gnd Metten 

zoen van Knechzel (1) een stuk land gnd Leisenbos, 10 lopen rogge maat van 

Knegsel groot, gelegen in Knegsel, tussen Marcelius gnd Cranenpoel 

enerzijds en Henricus gnd Hoenne anderzijds, (2) een erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Knegsel, gaande uit een stuk land van genoemde Marcelius, 4 

lopen rogge groot, in Knegsel, naast voornoemde Henricus Hoenne. De 

uitgifte geschiedde voor (a) de cijnzen die eruit gaan, en thans voor (b) 

een erfpacht van ½ mud rogge maat van Knegsel, met Kerstmis te leveren. 

 

Solverunt ambo ....... Johannes solvit. 

Dictus Henricus de Ghijsel peciam terre ad se spectantem dictam 

communiter (dg: Lijsenbossce) Leijsenbossche decem lopinos siliginis 

mensure de Vessem #Knechzel# annuatim in semine capientem sitam in 

parochia de Knechzel inter hereditatem Marcelii dicti Cranenpoel ex uno 

et (verbeterd uit: ex) hereditatem Henrici dicti Hoenne ex alio atque 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis dicte mensure solvendam 

hereditarie de pecia terre dicti Marcelii quatuor lopinos siliginis 

annuatim in semine capiente sita in dicta parochia iuxta hereditatem 

Henrici Hoenne predicti ut dicebat dedit ad hereditarium censum Henrico 

filio Johannis dicti Metten zoen de Kne[ch]zel ab eodem possidendam pro 

censibus exinde de jure solvendis dandis ab altero Henrico etc atque pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de (dg: Busc) 

#Knechzel# danda primodicto Henrico ab altero Henrico in festo 

nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere. Testes (dg: datum ut supra) Ghisbertus Spina 

et Lijsscap datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058r 09 do 04-11-1367. 

Arnoldus gnd Necker van Knechze verkocht aan Henricus van der Donc van 

Vessem 2 vrachten hooiland in Vessem in het broek, tussen Marcelius van 

Vessen enerzijds en Johannes zv Heilwigis anderzijds, belast met de 

grondcijns. 

 

Solvit. 

Arnoldus dictus Necker de Knechze duo plaustrata feni ad se spectantia 

sita in parochia de Vessem in palude ibidem inter hereditatem Marcelii de 

Vessen ex uno et hereditatem Johannis filii Heilwigis ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico van der Donc (dg: pro) de Vessem promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058r 10 do 04-11-1367. 

Johannes Veerdonc vleeshouwer beloofde aan Wellinus nzvw hr Arnoldus van 

Beke priester 24½ roosken mottoen met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1367) 

te betalen. 

 

Jo Veerdonc carnifex promisit super omnia Wellino filio quondam naturali 

domini Arnoldi de Beke presbitri XXIIII et dimidium roeskens mottoen ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058r 11 do 04-11-1367. 

Willelmus van Bakel, Rutgherus zv Gerardinus en Johannes Belen zoen, 

inwoners van Gewande, beloofden aan mr Wolphardus arts en Ricoldus gnd 

Borchgreve 40 mottoen, een helft met Pasen (09-04-1368) en een helft met 

Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1368) te betalen. 
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Willelmus de Bakel et Rutgherus filius Gerardini et Jo Belen zoen 

commorantes in Ghewanden ut dicebant promiserunt indivisi magistro 

Wolfardo phisico et Ricoldo dicto Borchgreve seu alteri eorundem XL 

mottoen mediatim pasche et mediatim Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058r 12 do 04-11-1367. 

Ghisbertus Heerinc beloofde aan Arnoldus gnd Moesman de oudere 28½ mottoen 

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1367) te betalen. 

 

Ghisbertus Heerinc promisit super omnia Arnoldo dicto Moesman seniori 

XXVIII et dimidium mottoen ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058r 13 do 04-11-1367. 

Johannes van Haenwijc beloofde aan Ghisbertus gnd Hessels zoen van 

Crumvoert 50 mottoen na maning te betalen. 

 

Jo de Haenwijc promisit super omnia Ghisberto dicto Hessels zoen de 

Crumvoert L mottoen boni etc ad monitionem persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 058r 14 do 04-11-1367. 

Gerardus gnd van den Loeshovel beloofde aan Yda dvw Marcelius gnd van den 

Broijle 35 pond, geld waarmee op de markt van Den Bosch rogge wordt 

gekocht, met Maria-Geboorte aanstaande (vr 08-09-1368) te betalen. 

 

Solvit. 

Gerardus dictus van den Loeshovel promisit super omnia Yde filie quondam 

Marcelii dicti van den Broijle XXXV libras illius monete (dg: qu) cum 

q[ua] siligino super forum de Busco venditur ad nativitatis beate Marie 

persolvendas. Testes datum ut supra. 

 

1175 f. 058v. scan 1175_058-V. 

 Sexta post omnium sanctorum: vrijdag 05-11-1367. 

 

BP 1175 f 058v 01 do 04-11-1367. 

....... ....... Marinen zoen van Berlikem beloofde aan Heilwigis ev 

Goessuinus van Avenioen 20 pond geld met ....... aanstaande te betalen. 

 

....... ....... Marinen zoen de Berlikem promisit super omnia Heilwigi 

(dg: filie) #uxori# Goessuini de Avenioen XX libras monete ad ....... 

proxime futurum persolvendas. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058v 02 do 04-11-1367. 

Johannes zv Enghelberna van Lucel verkocht aan Gerardus zv Gerardus gnd 

Vosse een stuk land in Boxtel ter plaatse Lucel, tussen erfgoed gnd Heester 

Hoeve enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan die 

Lucelse Hoeve, belast met 4 schelling b-erfcijns aan de vrouwe van Boxtel. 

 

Jo filius Enghelberne de Lucel peciam terre ad se spectantem sitam in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Lucel inter hereditatem dictam 

Heester #Hoeve# ex uno et inter communitatem ibidem ex alio tendentem cum 

uno fine ad mansum dictum die Lucelsche Hoeve ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo filio Gerardi dicti Vosse promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis quatuor solidis hereditarii census domine 

de Bucstel exinde de jure solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058v 03 do 04-11-1367. 
SAsH Groot Ziekengasthuis regest 83, inv.nr. 3321, 04-11-1367. 

Daniel zv Johannes Gruijter van Os en zijn zoon Johannes verkochten aan 

Arnoldus zvw Arnoldus gnd Hensen zoen van Os een n-erfcijns van 4 pond 
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geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst met Kerstmis over 1 jaar, 

gaande uit 4 morgen land, in Oss, achter Schadewijk, op de gemeint aldaar, 

tussen Henricus gnd Vilt enerzijds en Theodericus gnd Preter anderzijds, 

reeds belast met een b-erfcijns van 25 schelling voornoemd geld aan Petrus 

Pijnappel. 

 

Daniel filius Johannis Gruijter de Os et Johannes filius eiusdem Danielis 

hereditarie vendiderunt Arnoldo filio quondam Arnoldi dicti Hensen zoen 

de Os hereditarium censum IIIIor librarum monete solvendum hereditarie 

nativitate Domini et pro primo solucionis termino a nativitate Domini 

proxime futura ultra annum ex quatuor iugeribus terre sitis in parochia 

de Os retro Scadewijc supra communitatem ibidem inter hereditatem Henrici 

dicti Vilt ex uno et hereditatem Theoderici Preter ex alio ut dicebant 

promittentes indivisi warandiam et obligationem aliam deponere excepto 

hereditario censu XXV solidorum dicte monete prius Petro Pijnappel exinde 

solvendo promittentes insuper sufficientem facere. Testes Spina et 

Maechelini datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058v 04 do 04-11-1367. 

Ghiselbertus gnd Beertken van de Kerkhof zvw Godefridus van de Kerkhof en 

Willelmus zv Truda gnd van der Straten van Nederwetten beloofden aan 

Wautgherus gnd Hessels zoen van de Broek 100 pond, geld dat in Son en 

Breugel gangbaar is, met Kerstmis over 1 jaar (ma 25-12-1368) te betalen. 

 

(dg: Be) Ghiselbertus dictus Beertken de Cymitherio filio quondam 

Godefridi de Cymitherio et Willelmus filius Trude dicte van der Straten 

de Nederwetten promiserunt indivisi super omnia Wautghero dicto Hessels 

zoen de Palude centum libras monete !p solucionis in Zonne et in Broghel 

currentis a nativitate Domini proxime futura (dg: persolvendas) ultra 

annum persolvendas. Testes (dg: datum) Spina et Maechelini datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 058v 05 do 04-11-1367. 

Henricus gnd Berniers zoen, wonend ter plaatse gnd Dungen, beloofde aan 

Egidius gnd Moelner van Erpe snijder 9 mottoen goed {goud} etc en 4 

schelling paijment met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1368) te betalen. 

 

Henricus dictus Berniers zoen commorans ad locum dictum Dunghen promisit 

super omnia Egidio dicto Moelner de Erpe sartori novem mottoen boni etc 

et quatuor solidos pagamenti ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058v 06 do 04-11-1367. 

De broers Johannes, Godescalcus en Theodericus, kvw Heijmericus gnd Jans 

zoen van Driel, en Gerardus zvw Andreas gnd van Driel smid ev Elizabeth dvw 

voornoemde Heijmericus verkochten aan Godescalcus zvw Godescalcus gnd van 

der Spoerct een erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die wijlen 

voornoemde Godescalcus van der Spoerct beurde uit een stuk land gnd Goddens 

Hof, in Belver, in Berlicum, welke erfpacht aan de verkopers gekomen was na 

overlijden van voornoemde Godescalcus, hun grootvader. 

 

Johannes Godescalcus et Theodericus fratres liberi quondam Heijmerici 

dicti Jans zoen de Driel et Gerardus filius quondam Andree dicti de Driel 

faber maritus et tutor legitimus #Elizabeth# sue uxoris filie eiusdem 

quondam Heijmerici hereditariam paccionem (dg: unius m) unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Godescalcus dictus quondam van 

der Spoerct hereditarie habuit solvendam in pecia terre dicta Goddens Hof 

sita in Belver in parochia de Berlikem ut dicebat et quam paccionem dicti 

fratres atque Gerardus ipsis de morte dicti quondam Godescalci avi dudum 

Jo Godescalci Theoderici atque Elizabeth predictorum successione 

advolutam esse dicebant hereditarie vendiderunt Godescalco filio eiusdem 
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quondam Godescalci promittentes indivisi ratam servare obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058v 07 do 04-11-1367. 

Paulus zvw Gerardus gnd Haest van Beerze verkocht aan Willelmus van Esche 

zv Gerardus van Esche smid al het eikenhout dat nu staat op de goederen gnd 

ten Dijk, ter plaatse gnd Enschot, welk hout aan voornoemde Paulus en zijn 

vrouw Katerina dvw Johannes Brodeken geschonken was, binnen 2 jaar te zagen 

en mee te nemen. 

 

Solvit. 

Paulus filius quondam Gerardi dicti Haest de Beerze omnia ligna querna 

stantia ad presens in bonis dictis ten Dijc sitis ad locum dictum 

Eijnscit et in attinentiis eorundem bonorum singulis et universis que 

ligna dictus Paulus cum Katerina sua uxore filia quondam Johannis 

Brodeken nomine dotis sumpserat ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo 

de Esche filio Gerardi de Esche fabri ab eodem infra duos annos ad suum 

melius secanda et amovenda promittens warandiam ita quod ipse libere ea 

secare poterit et valebit et obligationem deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 058v 08 do 04-11-1367. 

Gerardus gnd Witmeri ev Aleidis dvw Hermannus Trecinadoer droeg over aan 

Hermannus zvw voornoemde Hermannus een b-erfcijns van 3 pond geld, waarvan 

voornoemde wijlen Hermannus (1) een erfcijns van 30 schelling verworven had 

van Gerardus gnd van Zomeren wonend in Schijndel, (2) een erfcijns van 30 

schelling verworven had van Henricus gnd van den Mortel van Scijnle, welke 

cijns aan voornoemde Gerardus bij erfdeling gekomen was. 

 

Gerardus dictus Witmeri maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleidis 

sue uxoris filie quondam Hermanni Trecinado[er] hereditarium censum (dg: 

quatuor) #trium# librarum monete de quo dictus quondam Hermannus 

hereditarium censum triginta solidorum erga Gerardum dictum de Zomeren 

commorantem in Scijnle atque hereditarium censum triginta solidorum quem 

idem quondam Hermannus erga Henricum dictum van den Mortel de Scijnle 

acquisiverat prout hec in quibusdam litteris scabinorum de Busco etc et 

qui census dicto Gerardo erga coheredes eiusdem quondam Hermanni cessit 

in partem mediante divisione inter ipsos habita ut dicebat hereditarie 

supportavit Hermanno filio eiusdem quondam Hermanni simul cum dictis 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058v 09 do 04-11-1367. 

Wolterus gnd ute Vinkel ev Katherina dv Johannes uter Haghe verkocht aan 

Jacobus van Neijsel nzvw Johannes van Neijsel een stuk land in Nuland, 

tussen een steeg gnd Met Heinen Steeg enerzijds en Elizabeth dv voornoemde 

Johannes uter Haghe anderzijds, welk stuk land voornoemde Johannes uter 

Haghe aan voornoemde Wolterus en zijn vrouw Katerina geschonken had, belast 

met een b-erfcijns van 20 penning paijment aan de naburen en met een 

b-erfpacht van 1 lopen rogge, Bossche maat, aan Johannes Nouden. 

 

Wolterus dictus ute Vinkel maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katerine sue uxoris filie Johannis uter Haghe peciam terre ad se 

spectantem sitam in parochia de Nuwelant inter quandam stegham dictam Met 

Heijnen Steghe ex uno et inter hereditatem Elizabeth filie dicti Johannis 

uter Haghe ex alio ut dicebat et quam peciam terre dictus Johannes uter 

Haghe (dg: dicto Wo) cum dicta Katerina uxore eiusdem Wolteri eidem 

Woltero nomine dotis donaverat ut dicebat hereditarie vendidit Jacobo de 

Neijsel filio naturali quondam Johannis de Neijsel promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis hereditario censu XX denariorum 

pagamenti (dg: Johanni Nou) vicinis ibidem et hereditaria paccione unius 
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lopini siliginis mensure de Busco Johanni Nouden exinde solvendis. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058v 10 do 04-11-1367. 

Winricus gnd van Beest beloofde aan Johannes gnd van Rossem 20 pond, een 

Vlaamse groot voor 16 penning gerekend110 of ander paijment, met Pasen 

aanstaande (zo 09-04-1368) te betalen. 

 

Winricus dictus de Beest promisit super omnia Johanni dicto de Rossem XX 

libras grosso Flandrensi bono et legali pro sedecim denariis in hiis 

computato vel alterius pagamenti ad pasca proximum persolvendas. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058v 11 do 04-11-1367. 

Lambertus gnd Feeskens zoen beloofde aan voornoemde Johannes 20 pond van 

voornoemd geld met Pasen aanstaande (zo 09-04-1368) te betalen. 

 

Lambertus dictus Feeskens zoen promisit super omnia dicto Johanni XX 

libras dicte monete ad dictum terminum solucionis persolvendas. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058v 12 do 04-11-1367. 

Johannes Stempel, Henricus van den Hovel, Jacobus zvw Mechtildis van Eijke 

en Henricus zvw Arnoldus Stempel beloofden aan Elizabeth wv Arnoldus 

Paesdach 17 mottoen met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1368) te betalen. 

 

Jo Stempel Henricus van den Hovel et Jacobus filius quondam Mechtildis de 

Eijke et Henricus filius quondam Arnoldi Stempel promiserunt indivisi 

Elizabeth relicte quondam Arnoldi Paesdach XVII mottoen boni etc ad 

purificationem Marie proxime futuram persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 058v 13 vr 05-11-1367. 

Voor schepenen van Den Bosch legden Johannes gnd Hepken van Zon, Rodolphus 

gnd Roef zvw Johannes gnd Straetmans zoen van Zon en Johannes zvw Henricus 

van den Ham op verzoek van de rechter een verklaring af. Zij waren er, als 

mannen bij de huwelijksovereenkomst, bij toen 21 jaar of langer geleden 

Lambertus van den Arennest geschonken had aan Goetstoedis dvw Henricus 

Veren Oden zoen van der Hoeven 600 pond, die zij haar leven lang zou 

bezitten, en die daarna over zouden gaan op de kinderen van voornoemde 

Goetstoedis, welk geld met raad van de vrienden van voornoemde Goetstoedis 

zou worden belegd. Een en ander vond plaats toen voornoemde Lambertus en 

Goetstodis door het huwelijk werden verbonden. 

 

Nos Ghisbertus de Spina Lijsscap Neijsel Scilder et Henricus Maechelini 

scabini in Busco notum facimus universis quod constituti coram nobis 

Johannes dictus Hepken de Zon Rodolphus #dictus Roef# filius quondam 

Johannis dicti Straetmans zoen de Zon et Johannes filius quondam Henrici 

van den Ham deposuerunt ad requesitionem judicis sub eorum juramentis 

quod ipsi tamquam (dg: tes) homines (dg: et testes) in matrimonialibus 

interfuerunt viginti uno annis et amplius iam evolutis (dg: ubi) quando 

Lambertus van den Arennest promiserat Goetstoedi filie (dg: H) quondam 

Henrici Veren Oden zoen van der Hoeven nomine dotis sextingentas libras 

(dg: ad opus ex omnibus) ab eadem ad suam vitam possidendas et post 

eiusdem Goetstoedis decessum ad (dg: suos veros heredes) #proles (dg: si 

ea)# eiusdem Goetstoedis devolvendas #si ea ....... ....... ....... ab 

eodem Lamberto# (dg: et qu et cum consilio amicorum d) ab eodem Lamberto 

tradendas et deliberandas cum consilio amicorum dicte Goetstoedis 

exponendas et disponendas quod exponetur belegghen et quod premissa 

acciderunt quando dictus Lambertus et Goetstodis per matrimonium 

                         
110 Een Vlaamse groot werd voor 16 penning gerekend. Dan 1 lb = 240 d = 240/16 Vlaamse groot = 
15 Vlaamse groot. 
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copulabantur. Datum sexta post omnium sanctorum. 

 

BP 1175 f 058v 14 vr 05-11-1367. 

Marcelius van Bardwijc en Henricus Bloijs van Zeelst verklaarden voor 

voornoemde schepenen dat zij, tussen afgelopen Pasen (18-04-1367) en 

Pinksteren (06-06-1367) erbij aanwezig waren toen Johannes van Loen zvw 

Johannes van Loen verklaarde schuldig te zijn aan zijn zwager Rutgherus van 

Stadeacker 40 mottoen en 61 pond gemeen paijment. 

 

Nos scabini omnes predicti notum facimus universis quod constituti coram 

nobis Marcelius de Bardwijc et Henricus (dg: de Zeelst) Bloijs de Zeelst 

deposuerunt ad requesitionem judicis sub eorum juramentis quod ipsi 

presentes fuerunt inter (dg: pa) festum pasche et festum penthecostes 

proxime preteritum quando Johannes de Loen filius quondam Johannis de 

Loen palam recognovit se ex legitimo debito debet Rutghero de Stadeacker 

suo sororio XL mutones et (dg: LXI) sexaginta unam libras communis 

pagamenti. Datum supra. 

 

1175 f. 048r. scan 1175_048-V (scan is foutief genummerd). 

 In die Elizabeth: vrijdag 19-11-1367. 

 In crastino Elizabeth: zaterdag 20-11-1367. 

 

BP 1175 f 048r 01 vr 19-11-1367. 

(Het eerste contract is vrijwel geheel afgescheurd). 

 

BP 1175 f 048r 02 vr 19-11-1367. 

Aleijdis wv Henricus Zeelmaker? en Henricus waarschijnlijk haar zoon 

droegen over aan Willelmus Bresser alle goederen die aan hen gekomen waren 

na overlijden van waarschijnlijk voornoemde Henricus Zeelmaker?, 

uitgezonderd voor voornoemde Aleijdis een kamer met ondergrond in Den 

Bosch, ....... het klooster van de Minderbroeders, tussen erfgoed van 

Henricus van Oerscot enerzijds en erfgoed van ....... ....... anderzijds. 

Gerardus, de onmondige zoon van eerstgenoemde Aleijdis, zal afstand doen. 

 

[Aleijdis] [111relicta quondam Henrici Zeelmaker] et Henricus [eius 

fili]us omnia et singula bona #hereditaria atque parata# ipsis de morte 

quondam ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... (dg: 

salva) ut dicebat salva tamen dicte Aleijdi quadam camera cum eius fundo 

sita in [Busco] ....... ....... ....... ....... fratrum minorum inter 

hereditatem Henrici de Oerscot ex uno et inter hereditatem (dg: Henrici 

predicti) #.......# ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... Willelmo Bresser predicto et effestucando resignaverunt 

promittentes #cum tutore# ratam servare et obligationem ex parte ipsorum 

deponere promiserunt insuper dicti Aleij[dis et ?Henricus] eius filius 

....... ....... indivisi super omnia quod ipsi Gerardum filium primodicte 

Aleijdis adhoc impuberem existentem ut dicebant quamcito ad annos 

[pubertatis] pervenerit super ?dictis #bonis# et jure ad opus dicti 

Willelmi facient renunciare. Testes Lijsscap et Machelini datum in die 

Elizabeth. 

 

BP 1175 f 048r 03 vr 19-11-1367. 

Willelmus Bresser droeg over aan Aleijdis wv Henricus Zeelmaker een kamer 

met ondergrond in Den Bosch, in een straatje gnd Dravelgas, tussen erfgoed 

van Henricus van Oerscot enerzijds en ....... ....... .vw Deijn Paepkens 

anderzijds. 

 

[112Willelmus Br]esser quandam cameram cum eius fundo sitam in Buscoducis 

in viculo dicto Dravelgasse inter hereditatem Henrici de Oerscot ex uno 

                         
111 Aannemelijke aanvulling op basis van BP 1175 f 048r 03. 
112 Aannemelijke aanvulling op basis van BP 1175 f 048r 02. 
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....... ....... #quondam dicti Deijn# Paepkens ex alio latere ut dicebat 

hereditarie supportavit Aleijdi relicte quondam Henrici Zeelmaker cum 

omnibus litteris quas inde habebat ....... ....... ....... ....... 

effestucando promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 048r 04 vr 19-11-1367. 

....... ......rt van Vucht beloofde aan Jacobus Coptiten 9 pond en 3 

schelling geld na maning te betalen. 

 

....... ....... ......rt de Vucht promisit super omnia Jacobo Coptiten 

novem libras et tres solidos monete ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 048r 05 vr 19-11-1367. 

....... ....... .vw Arnoldus van Bladel bakker met haar momber deed tbv kvw 

voornoemde Arnoldus afstand van alle goederen die waren van ....... ....... 

 

....... ....... ....... quondam Arnoldi de Bladel #pistoris# cum suo 

tutore (dg: omnia et sin) super omnibus et singulis bonis hereditariis 

atque paratis que fuerant ....... ....... ....... ....... ut dicebat 

atque super toto jure etc ad opus heredum dicti quondam Arnoldi 

hereditarie renunciavit effestucando promittens cum tutore ratam ....... 

....... ....... ....... ad opus dictorum heredum ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 048r 06 vr 19-11-1367. 

Destijds hadden de broers Henricus en Hubertus, kvw Henricus Steenwech, 100 

schilden beloofd aan Nijcholaus Bondizonus koopman in Den Bosch, tbv hem en 

de houder van de brief. Thans verklaarde Henricus Jozello, houder van de 

brief, dat voornoemde Hubertus voornoemde 100 schild betaald heeft. 

 

[Notum sit universis] quod cum Henricus et Hubertus fratres liberi 

quondam Henrici Steenwech promisissent indivisi super omnia Nijcholao 

Bondizono mercatori in Buscoducis [ad opus sui] seu ad opus latoris 

litterarum super hoc confectarum centum aureorum denariorum (dg: co 

antiqu) communiter scilde nuncupatorum boni auri et iusti ponderis 

....... ....... ....... in eisdem litteris comprehenso prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis Henricus Jozollo lator 

dictarum litterarum palam recognovit sibi dictum Hubertum ....... ....... 

....... dictos centum aureos denarios antiquos communiter scilde 

nuncupatos plenarie persolvisse et ad maiorem evidenciam solucionis 

huiusmodi pecunie dictus ....... ....... ....... ....... latoris dictarum 

litterarum (dg: dictam pecuniam) #legitime# supportavit dicto Huberto cum 

litteris et jure et effestucando resignavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 048r 07 za 20-11-1367. 

Destijds hadden Hermannus gnd Bac en Ghibo gnd van Eijke beloofd aan 

....... ....... ....... ....... ....... ....... Thijsselmar ....... ....... 

Thans beloofde kennelijk voornoemde Hermannus dat hij voornoemde Ghibo van 

Eijke schadeloos zal houden van 9 pond en 10 schelling die voornoemde 

Hermannus en Ghibo jaarlijks met Sint-Remigius moeten betalen aan Henricus 

....... ....... en aan zijn vrouw Margareta gnd Scuermans, gaande uit (1) 

alle erfgoederen en ....... die waarschijnlijk aan voornoemde Henricus en 

zijn vrouw Margareta gekomen waren na overlijden van Herzewigis gnd Bacs, 

sv voornoemde Margareta, (2) het deel dat aan voornoemde Henricus en zijn 

vrouw Margareta gekomen was in waarschijnlijk een hoeve die was van wijlen 

voornoemde Herzewigis, gelegen in Vorstenbos, (3) ....... ....... ....... 

land in Belver in Berlicum, welke onderpanden de schuldenaren verkregen 

hadden van voornoemde Henricus en zijn vrouw Margareta, voor voornoemde 
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cijns van 9 pond 10 schelling, en voor de cijnzen en ....... ....... 

 

[Notum sit universis] presentia visuris quod cum Hermannus dictus Bac et 

Ghibo dictus de Eijke promisissent ut debitores principales indivisi 

super omnia ....... ....... ....... ....... ....... ....... Thijsselmar 

....... ....... ....... ....... ....... ....... Ghibonem de Eijke #et 

eius bona omnia et singula# a (dg: ..) novem libris et decem solidis 

monete quos dicti Hermannus et Ghibo ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... (dg: marito) et Margarete #dicte 

Scuermans# sue uxori solvere tenentur anno quolibet hereditarie Remigii 

ex omnibus et singulis [hereditatibus et] ....... ....... ....... ....... 

....... ....... .... ...... [quon]dam Herzewigis dicte Bacs sororis dicte 

Margarete jure successionis hereditarie advolutis ubicumque ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... atque ex 

tota parte et (dg: jure) et omni jure dictis Henrico et Margarete sue 

[uxori] ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

[m]anso qui fuerat eiusdem quondam Herzewigis sito in loco dicto 

Vorstenbossch ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... terre sita in [Bel]ver in 

parochia de Berlikem ut dicebat et quas hereditates et ....... partem et 

jus ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... et Margaretam suam uxorem pro predicto censu novem librarum et 

decem solidorum atque pro censibus et ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... acquisiverat ut dictus Hermannus 

dicebat et ab omnibus dampnis et expensis dicto Ghiboni occacione dicti 

hereditarii census ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... et simpliciter indempnes conservabit et dictum 

censum IX librarum et decem solidorum dicte monete taliter perpetue et 

ann... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... non eveniant quovismodo in futurum etc. Testes Wellinus et 

Nijcholaus datum in crastino Elizabeth. 

 

BP 1175 f 048r 08 za 20-11-1367. 

....... ....... en ....... Stamelart van de Kelder beloofden aan Henricus 

van Esche 24 mottoen met Epiphanie aanstaande (do 06-01-1368) en 100 

mottoen met Pasen (zo 09-04-1368) te betalen. 

 

....... ....... ....... ....... Stamelart de Penu promiserunt indivisi 

super omnia Henrico de Esche XXIIII mottones epiphanie proxime (dg: 

persolvendas etc) et centum #mottones# pasche ....... ....... ....... 

....... Testes Wellinus et Maechelini datum supra. 

 

BP 1175 f 048r 09 za 20-11-1367. 

Belofte schadeloos te houden? 

 

....... ....... ....... ....... datum supra. 

 

BP 1175 f 048r 10 za 20-11-1367. 

....... ....... van wijlen Arnoldus Last verkocht aan Jacobus gnd Govijen 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (za 

24-06-1368), gaande uit een huis en erf in Den Bosch, over de Korenbrug, 

tussen erfgoed van wijlen Willelmus Metter Zoch enerzijds en ....... 

....... van wijlen Albertus Raet anderzijds, reeds belast met 

waarschijnlijk de hertogencijns en voorts met een b-erfcijns van 20 

schelling geld aan de koper. 

 

....... ....... ....... ....... quondam Arnoldi Last hereditarie vendidit 

Jacobo dicto Govijen hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

(dg: hereditarie) anno quolibet hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

(dg: p..) ?Domini [et pro primo termino] Johannis proxime ex domo et area 
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sitis in Busco ultra pontem bladi inter hereditatem quondam Willelmi 

metter Zoch ex uno ....... ....... ....... quondam Alberti Raet ex alio 

ut dicebant promittentes warandiam et (dg: obligationem deponere) 

questionem proximitatis et aliam obligationem deponere exceptis censu 

....... ....... et hereditario censu XX solidorum monete dicto emptori 

annuatim exinde prius solvendis ut dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 048r 11 za 20-11-1367. 

....... ....... verkocht aan voornoemde Jacobus Govijen, tbv Bela van 

Cuijc, een n-erfcijns van 20 schelling, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (za 

24-06-1368), gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

....... ....... ....... ....... (dg: promisit super) hereditarie vendidit 

dicto Jacobo Govijen (dg: h) ad opus Bele de Cuijc hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum dictis terminis [et pro primo termino] 

Johannis proxime ex domo et area predicta promittentes ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 048r 12 za 20-11-1367. 

....... ....... van Johannes gnd Templer de jongere beloofde aan Goeswinus 

Model van den Steenwech 19 mottoen met Sint-Jacobus (di 25-07-1368) te 

betalen. 

 

....... ....... ....... ....... Johannis dicti Templer iunioris promisit 

super omnia Goeswino Model van den Steenwech (dg: XX) XIX mottones ad 

Jacobi ....... ....... Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 048r 13 za 20-11-1367. 

....... ....... van wijlen Johannes gnd Lodewijcs soen verkocht aan 

Albertus gnd Wael, tbv hem en Johannes Becker, 2½ hont land, in Kessel, ter 

plaatse gnd Strobroek, in een kamp gnd die Putse Kamp, tussen voornoemde 

Albertus Wael enerzijds en Ludovicus zvw Ludovicus van Kessel anderzijds, 

belast met de zegedijk. 

 

....... ....... quondam Johannis dicti Lodewijcs soen (dg: q) duo et 

dimidium hont terre sitos in parochia de Kessel ad locum dictum 

Stroebroecke in quodam [campo] dicto die Putsche Camp inter hereditatem 

Alberti dicti Wael ex uno et inter hereditatem (dg: Bou) Ludovici filii 

quondam Ludovici de Kessel ex alio [heredita]rie vendidit Alberto Wael 

predicto #ad opus sui et ad opus Johannis Becker# ab eodem promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus dictis zeghedijc ad 

hoc de jure spectantibus ....... ....... [Testes] Johannes et Nijcholaus 

datum supra. 

 

BP 1175 f 048r 14 za 20-11-1367. 

....... ....... verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

....... ....... ....... prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 048r 15 ±za 20-11-1367. 

Destijds hadden de broers Johannes, Willelmus en Barthelomeus, gnd van 

Ghesel, en Henricus gnd van der Rijt beloofd aan ....... ....... voor een 

periode van 3 jaar, elk jaar 14 pond te betalen. Thans verklaarde Cristina 

wv Johannes Coptiten waarschijnlijk dat de schuld of een deel daarvan was 

betaald (rest van dit contract is onleesbaar). 

 

[Notum sit universis] presentia visuris quod cum Johannes Willelmus et 

Barthelomeus fratres dicti de Ghesel et Henricus dictus van der Rijt 

promisissent indivisi super omnia ....... ....... ....... ad spacium 

trium annorum anno quolibet dictorum trium annorum quatuordecim libras 
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monete p...... persolvendos prout in litteris [constituta igitur coram 

scabinis] infrascriptis Cristina relicta quondam Johannis Coptiten palam 

recognovit sibi dictos debitores ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... (dg: quas novem libras) de quibus novem libris ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... omne.. ....... et 

ad maiorem evidenciam solucionis (rest van dit contract, ongeveer twee 

regels, is grotendeels afgescheurd en het restant is onleesbaar). 

 

1175 f. 048v. scan 1175_048-R  (scan is foutief genummerd). 

 In die Clementis: dinsdag 23-11-1367. 

 

BP 1175 f 048v 01 ±za 20-11-1367. 

Ghisbertus ....... en Johannes Pepercorn verklaarden mogelijk dat iets 

gemeenschappelijk is, in Den Bosch, aan de Markt. Een van beiden moet 

“iets” in goede staat houden, zonder kosten van de ander. 

 

....... ....... [et 113Johannes] Pepercorn recogno[verunt] ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... in Busco ad forum 

eorundem Ghisberti et Johannis ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... (dg: super) promisit ....... super omnia dictam 

recognitionem ratam servare promisit insuper dictus Ghisbertus quod ipse 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... perpetue 

in bona #et# laudabili disposicione conservabit si[ne] labore et expensis 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... Testes 

Johannes et Nycolaus datum supra. 

 

BP 1175 f 048v 02 di 23-11-1367. 

Godefridus gnd Vleminc droeg over aan Henricus gnd van den Venne timmerman 

geheel het deel en al het recht dat aan zijn natuurlijke kinderen Walterus 

en Johannes gekomen was na overlijden van Yda ev voornoemde Henricus van 

den Venne, in alle goederen, die voornoemde Henricus en wijlen Yda tezamen 

hadden bezeten, waar ook gelegen, voor voornoemde Godefridus en zijn 

kinderen gereserveerd een n-erfcijns van 40 schelling, geld dat ten tijde 

van de betaling in Den Bosch gemeenlijk in de beurs gaat, welke cijns 

voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Godefridus, tbv hem en zijn 

natuurlijke kinderen Walterus en Johannes, gaande uit een huis en erf van 

voornoemde Henricus, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Theodericus van Huculem? enerzijds en een straatje aldaar anderzijds. 

 

Godefridus dictus Vleminc totam partem et omne jus Waltero et Johanni 

suis pueris naturalibus seu [alteri eorundem de morte] Yde quondam 

....... uxoris Henrici dicti van den Venne carpentatoris competentes #seu 

competituras# quovismodo in omnibus et singulis bonis h[ereditariis atque 

paratis] que (dg: dictus) d[icti Henricus et] Yda quondam #sua# uxor 

simul possiderunt ubicumque locorum etc hereditarie supportavit dicto 

Henrico van den Venne pro[mittens warandiam] et obligationem 

impeticionem114 ex parte s[ui dictorum] Walteri et Johannis et aliorum 

heredum dicte quondam Yde in premissis existentes eidem Henrico deponere 

omnino salvo [tamen eis seu eorum] alteri hereditario censu XL solidorum 

monete pro tempore solucionis dicti census in Busco ad bursam communiter 

currentis quem dictus Henricus prenominato Go[defrido ad opus sui et ad 

opus] Wa[lteri et Johannis suorum] puerorum naturalium promiserat 

persolvendum ex domo et area eiusdem Henrici sita in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem Theoderici d[e115 Huculem? ex uno et inter 

quendam] viculum ibidem ex alio coram scabinis infrascriptis ut dicebat. 

                         
113 Pepercorn: waarschijnlijk niet Ghisbertus maar Johannes die verder in het contract genoemd 
worden. Joannes Pepercoren was aan de Markt gegoed. Zie BP 1178 f 081v 07 di 05-01-1389 en BP 

1180 p 182v 02 do 27-08-1394. Wie Gisbertus was, werd niet duidelijk. 

114 Het woord impetitionem is boven de regel geschreven. 
115 Waarschijnlijke aanvulling op basis van BP 1182 p 171r 04. 
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[Testes] Nijcholaus Henricus Maechelinus datum in die Clementis. 

 

BP 1175 f 048v 03 di 23-11-1367. 

Voornoemde Henricus gnd van den Venne timmerman beloofde aan Godefridus 

Vleminc dat hij aan Walterus en Johannes, natuurlijke kinderen van 

voornoemde Godefridus, een erfcijns zal betalen van 40 schelling geld, een 

helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit voornoemd 

huis en erf. Zolang voornoemde Henricus leeft, zullen voornoemde kinderen 

[de cijns van 40 schelling] voornoemd geld niet heffen noch ontvangen. 

 

Dictus Henricus promisit116 ut debitor principalis117 Godefrido Vleminc se 

daturum et soluturum Waltero et Johanni pueris na[118turalibus eiusdem 

Godefridi hereditarium censum] XL solidorum monete anno quolibet 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area predicta 

tali condicione apposita quod dicti pueri [119dictum censum XL solidorum] 

dicte monete quamdiu dictus Henricus vixerit in humanis non levabunt 

neque percipient. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 048v 04 di 23-11-1367. 

Willelmus Voet? en zijn kinderen Henricus en Hilla verkochten aan 

Theodericus en Sophija, kvw Ywanus van Gravia, 4 hont beemd in ......., ter 

plaatse gnd die Hijnse Beemd, tussen Henricus gnd Maes zoen enerzijds en 

Willelmus en Johannes ....... anderzijds, reeds belast met waarschijnlijk 

waterlaten. Boudewinus en Bela, kv ....... ......., zullen afstand doen. 

 

Willelmus V[?o]et Henricus et Hilla eius liberi cum suo tutore etc 

quatuor hont (dg: terre) #prati# ad se spectantia sita in parochia [de] 

....... ....... [ad] locum dictum die (dg: st) Hijnsche Beemt inter 

hereditatem Henrici dicti Maes zoen ex uno et inter hereditatem Willelmi 

et Johannis ....... ....... ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Theoderico (dg: f) et Sophije liberis quondam Ywani de Gravia ab eisdem 

promittentes #cum tutore# warandiam et al[iam obligationem deponere] 

....... ....... ad premissa de jure spectantibus ut dicebant promiserunt 

insuper cum dicte Hille tutore predicto quod ipsi Boudewinum et Belam 

liberos ....... ....... ....... hont prati et super jure etc ad opus 

dictorum emptorum hereditarie facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 048v 05 di 23-11-1367. 

Marcelius zvw Godefridus van Hijntam verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Marcelius filius (dg: Go) quondam Godefridi de Hijntam prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 048v 06 di 23-11-1367. 

De broers Lambertus et Yudocus, kvw Lambertus van den Hovel, droegen over 

aan Theodericus ....... alle goederen, die aan transportanten gekomen waren 

na waarschijnlijk overlijden van Gheerwigis dvw hun broer Johannes van den 

Hoevel. 

 

Lambertus et Yudocus (dg: fili) fratres liberi quondam Lamberti van den 

Hovel omnia et singula bona hereditaria atque parata ipsis de ....... 

....... Gheerwigis filie quondam Johannis van den Hoevel eorum fratris 

successione advoluta ubicumque locorum etc ut dicebant hereditarie 

                         
116 Na het woord promisit is de letter s doorgehaald. 
117 Na het woord principalis zijn de woorden se daturum doorgehaald. 
118 De tekst tussen de rechthoekige haken is door de auteur opgenomen als aannemelijke 
invulling van de delen van de tekst die verloren zijn gegaan. 
119 Het betreft de uitgifte voor een erfcijns van het deel dat de natuurlijke kinderen hadden 
in de goederen die Henricus van den Venne en wijlen Yda tezamen hadden bezeten. Henricus had, 

voor de duur van zijn leven, het vruchtgebruik in die goederen. Het is dan een aannemelijk 

invulling dat Henricus, zolang hij leefde, de erfcijns niet hoefde te betalen. 



Bosch’ Protocol jaar 1367. 

 

139 

supportaverunt Th[eoderico] ....... ....... promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 048v 07 di 23-11-1367. 

Goeswinus Moedel van den Steenwech gaf uit aan Petrus Lanen zoen van Wetten 

(1) een stuk land gnd die Passe Akker? ....... ....... ....... direct naast 

een erfgoed dat behoort aan het klooster van Hooidonk, strekkend met een 

eind aan ....... ......., (2) een stuk land gnd Klootken, in voornoemde 

parochie en plaats, ter plaatse gnd ......., tussen ....... van der Heijden 

enerzijds en hr Rutgherus van Ouden ridder anderzijds, (3) ....... ....... 

tussen Henricus Stierken enerzijds en Petrus Lanen zoen anderzijds, (4) 

....... ...elle, tussen Johannes van Berlaer enerzijds en ....... ....... 

anderzijds, voor een erfpacht van 1 ....... ....... ....... met Lichtmis te 

leveren. 

 

Solvit Petrus. 

Goeswinus Moedel (dg: decem et) #van den Steenwech# peciam terre ad se 

spectantem dictam communiter die Passche A[cker?] ....... ....... ....... 

....... ....... .......ten #contigue# iuxta hereditatem spectantem ad 

conventum de Hoedonc tendentem cum uno fine ad he[reditatem] ....... 

....... ....... ....... ....... atque peciam terre dictam communiter 

Cloetken sitam in parochia et loco predictis ad locum ....... ....... 

....... ....... ....... ....... van der Heijden ex uno et inter 

hereditatem domini Rutgheri de Ouden militis ex alio ut ....... ....... 

....... ....... ....... ....... inter hereditatem Henrici Stierken ex uno 

et inter hereditatem (dg: dicti domini Rutgheri) #Petri Lanen zoen# ex 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ...elle 

inter hereditatem Jo de Berlaer ex uno et inter hereditatem #quondam# 

....... ....... ....... ....... [dedit ad hereditarium pactum Petro dicto 

Lanen] zoen #predicto# (dg: ab) de Wetten ab eodem jure hereditario 

possidendas et habendas pro hereditaria paccione un[ius] ....... ....... 

....... ....... ....... ....... danda et solvenda dicto Goeswino ab eodem 

Petro hereditarie purificationis et pro primo solucionis termino ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ex 

hereditatibus predictis promittens pro premissis warandiam et 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Jo ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1175 f 048v 08 di 23-11-1367. 

Voornoemde Goeswinus gaf uit aan ....... ....... gnd Culeman van Wetten een 

stuk land in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, naast ?goederen behorend aan 

het klooster Porta Celi enerzijds en een erfgoed gnd dat Ven anderzijds, 

voor een erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Wetten, met Lichtmis in 

Wetten te leveren, voor het eerst over 1 jaar. 

 

Solvit Jo. 

Dictus Goeswinus peciam terre ad se spectantem sitam in parochia de 

Nuenen ad locum dictum Wetten iuxta b[ona?] ...... ....... ....... 

spectant[ia] ad conventum de Porta Celi ex uno et inter hereditatem 

dictam dat Venne ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium ....... ....... 

....... dicti Culeman de Wetten ab eodem hereditarie possidendam et 

habendam pro hereditaria paccione octo lopinorum siliginis mensure de 

W[etten] ....... ....... dicto Goeswino ab eodem Johanne hereditarie 

purificationis et pro primo solucionis termino a purificationis proxime 

ultra annum #in Wetten tradenda# ex predicta pecia terre ....... ....... 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 048v 09 di 23-11-1367. 

Voornoemde Goeswinus gaf uit aan Walterus gnd Ebben zoen gnd dat Heerken 

van Wetten een stuk land in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, naast een 

....... die leidt naar de watermolen, strekkend met beide einden aan wijlen 
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Henricus Stierken, voor een erfpacht van 4 lopen rogge, met Lichtmis te 

leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1368). 

 

Solvit Walterus. 

Dictus Goeswinus peciam terre ad se spectantem sitam in parochia de 

Nuenen ad locum dictum Wetten inter (dg: hereditatem) contigue ....... 

....... tendentem versus molendinum aquatilem (dg: ret.) ibidem tendentem 

cum utroque fine ad hereditates quondam Henrici Stierken ut dicebat 

....... ....... Waltero dicto Ebben zoen #dicto dat Heerken# de Wetten ab 

eodem hereditarie possidendam et habendam pro hereditaria paccione 

quatuor lopinorum siliginis me[nsure] ....... ....... danda et solvenda 

dicto Goeswino ab eodem Waltero hereditarie purificatione !a et pro primo 

solucionis termino a purificatione proxima ultra! et in We[tten] ....... 

promittens pro premissis warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 048v 10 di 23-11-1367. 

Lambertus van den Camp ev Gertrudis dvw Franco ....... droeg over aan 

Willelmus zvw voornoemde Franco alle goederen die aan hen gekomen waren na 

overlijden van Willelmus Donc en zijn vrouw Deliana, grootmoeder van 

voornoemde Gertrudis. 

 

Lambertus van den Camp maritus et tutor legitimus (dg: legitimus) 

Gertrudis sue uxoris filie quondam Franconis ....... ....... ....... 

....... atque parata sibi seu dicte sue uxori de morte quondam (dg: 

Deliane) #Willelmi Donc et Deliane sue uxoris# avie dicte Gertrudis 

successione advoluta ....... ....... ....... ....... ....... ut dicebat 

hereditarie supportavit Willelmo filio dicti quondam Franconis promittens 

ratam servare. Testes Wellinus et Nijcholaus ....... ....... ....... 

....... 

 

BP 1175 f 048v 11 di 23-11-1367. 

Godescalcus zvw Arnoldus Gruter ev Aleidis dvw Rutgherus gaf uit aan 

Jacobus zvw voornoemde Rutgherus 1/3 deel in een huis en erf in Den Bosch, 

in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Eefsa gnd Dertich Scillinghe 

enerzijds en erfgoed van Henricus Katers? anderzijds, welk 1/3 deel aan 

voornoemde Godescalcus en Aleidis gekomen was na overlijden van de vader 

van Aleidis; de uitgifte geschiedde voor (1) waarschijnlijk de 

hertogencijns, en thans voor (2) een n-erfcijns van 4 pond, geld waarmee 

brood en bier worden gekocht, met Sint-Jan te betalen. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Jacobus tot onderpand zijn deel in voornoemd 

huis en erf, welk deel aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders. 

 

Godescalcus (dg: filius quon) de Meghen filius Alberti (dg: Ard) filii 

quondam Arnoldi Gruter #maritus et tutor legitimus Aleidis sue ....... 

..eerkens# terciam partem ad se spectantem in do[mo et area] sita in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem Eefse dicte Dertich Scillinghe 

ex uno et inter hereditatem Henrici [?Kat]ers ex [alio] videlicet 

dividendo dictam domum et aream in tres partes equales unam de hiis que 

sibi #et dicte Aleidi sue uxori# de morte quondam Rutgheri [patris] sue 

uxoris successione advolutam esse dicebat dedit ad hereditarium censum 

Jacobo (dg: dicto) filio quondam dicti Rutgheri ab eodem hereditarie 

....... ....... annuatim de jure solvendo dando et solvendo etc atque pro 

hereditario censu quatuor librarum (dg: monete) talis monete quali ?etc 

panis ....... ....... ....... solucionis in Busco dando et solvendo dicto 

Godescalco ab eodem Jacobo hereditarie nativitatis Johannis et pro primo 

solucionis termino a nativitatis Johannis proxime ....... ....... pro 

premissis ratam servare et aliam obligationem ex parte sui deponere et 

alter repromisit et ad [maiorem] securitatem dictus [Jacobus] alteram 

....... ....... ....... spectantem in domo et [area] predictis et quam 

sibi de morte quondam suorum parentum advolutam esse dicebat dicto 
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Godescalco ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... supra. 

 

1175 f. 060r. scan 1175_060-R. 

 Quinta post Thome: donderdag 23-12-1367. 

 In vigilia nativitatis Christi: vrijdag 24-12-1367. 

 Tercia dies post nativitatis Johannis: dinsdag 28-12-1367. 

 

BP 1175 f 060r 01 do 23-12-1367. 

....... zv Denkinus gnd Gruijter verkocht aan Gerardus zv Henricus van den 

Hoerst een erfpacht van ....... ......., met Sint-Andreas te leveren, 

gaande uit (1) een huis en tuin in Oss tegenover erfgoed? van ....... 

......., tussen Gerardus Vilt enerzijds en Johannes Gruijter anderzijds, 

(2) 1 mudzaad roggeland in Oss, ter plaatse Dwestervander?, tussen 

voornoemde Denkinus enerzijds en kv Hermannus ....... zoen anderzijds. De 

mudzaad land was reeds belast met een erfpacht van ½ mud rogge. 

 

....... filius Denkini dicti Gruijter hereditarie vendidit Gerardo filio 

Henrici van den Hoerst hereditariam ....... ....... ....... ....... 

solvendam hereditarie (dg: ...) Andree ex domo et orto dicti venditoris 

sitis in parcohia de Os in opposito he[reditatis?] ....... ....... 

....... ....... inter hereditatem Gerardi Vilt ex uno et hereditatem 

Johannis Gruijter ex alio atque ex modiata terre siliginee dicti 

venditoris [sita in] dicta parochia ad locum dictum Dwester-(dg: va)-

#van#-der ex alio) inter hereditatem dicti Denkini ex uno et hereditatem 

liberorum Herman[ni] ....... zoen ex alio promittens warandiam (dg: 

quest) et obligationem aliam deponere excepta hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis dicte mensure ex [dicta mo]diata terre siliginee 

prius solvenda. Testes (dg: datum) Scilder et Maechelini datum quinta 

post Thome. 

 

BP 1175 f 060r 02 do 23-12-1367. 

Willelmus van den Arennest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus van den Arennest prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 060r 03 do 23-12-1367. 

Hermannus gnd Eijcmans zoen van Doerne verkocht aan Theodericus van den 

Berghe een erfpacht van 1½ lopen rogge, maat van Helmont, die hr Willelmus 

van den Beirgulen priester aan voornoemde Hermannus met Lichtmis leverde, 

gaande uit een stuk land in Deurne, ter plaatse gnd Padakker. 

 

Hermannus dictus Eijcmans zoen de Doerne hereditariam paccionem unius et 

dimidii lopinorum siliginis mensure de Helmont [quam] dominus Willelmus 

van den Beirgulen presbiter dicto Hermanno solvere tenetur hereditarie 

purificatione ex pecia terre sita in parochia de Doerne in loco dicto 

Padacker ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico van den !van den 

Berghe promittens (dg: warandiam) ratam servare et obligationem in dicta 

paccione existentem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 060r 04 do 23-12-1367. 

Voornoemde Hermannus gnd Eijcmans zoen van Doerne verkocht aan voornoemde 

Theodericus van den Berghe, tbv Arnoldus gnd Nouden zoen van den Velde, een 

stuk land gnd die Strepe, in voornoemde parochie, bij de plaats gnd 

Laarakker, tussen erfgoed dat behoort aan het klooster van Binderen 

enerzijds en de goederen gnd ten Bogaarde anderzijds, belast met 1 Vlaamse 

groot aan voornoemd klooster. 

 

Dictus Hermannus peciam terre dictam communiter die Strepe sitam in 
!parochia prope locum dictum Laeracker inter hereditatem spectantem ad 

conventum de Binderen ex uno et inter bona dicta ten Bogaerde ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Theoderico ad opus Arnoldi (?dg: 
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Nouden) dicti Nouden zoen van den Velde promittens warandiam questionem 

proximitatis et obligationem deponere excepto uno grosso Flandrensi dicto 

con[ventui] exinde solvendo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 060r 05 do 23-12-1367. 

Willelmus van den Perre van Gheffen beloofde aan Arnoldus gnd Bits 14 pond, 

1 mottoen voor 28 groot gerekend120, met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1368) 

te betalen. 

 

Willelmus van den Perre de Gheffen promisit super omnia Arnoldo dicto 

Bits XIIII libras mutone computata pro XXVIII grossis in hiis .... ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendas. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 060r 06 vr 24-12-1367. 

Henricus zvw Enghelbertus gnd Ludinc van de Dijk droeg over aan Johannes 

van de Dijk zvw Henricus van de Dijk de windmolen, aan de Vughterdijk, die 

was van voornoemde Enghelbertus, met het recht dat voornoemde Henricus 

heeft in erfgoederen naast de Vughterdijk, aan weerszijden van de dijk. 

 

Henricus filius quondam Enghelberti dicti Ludinc de Aggere molendinum 

venti ad se spectans situm in aggere Vuchtensi quod fuerat dudum dicti 

Enghelberti sui patris cum omnibus juribus et pertinentiis dicti 

molendini atque cum toto jure dicto Henrico (dg: ?conte) #competente# in 

hereditatibus iuxta dictum aggerem Vuchtensem ex utroque latere situatis 

(dg: competen) ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de Aggere filio 

quondam Henrici de Aggere simul cum omnibus litteris quas predictus 

Henricus habebat mencionem de premissis facientibus ut dicebat et ....... 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Spina et Loze datum in vigilia nativitatis Christi. 

 

BP 1175 f 060r 07 vr 24-12-1367. 

Johannes van de Dijk en Franco van Ghestel beloofden aan voornoemde 

Henricus van de Dijk een lijfpacht van 13 mud rogge, Bossche maat, van 

maand tot maand te leveren, gaande uit voornoemde molen. 

 

Johannes de Aggere et Franco de Ghestel promiserunt (dg: indivisi) ut 

debitores principales indivisi se daturos et soluturos dicto Henrico de 

Aggere annuam et vitalem pensionem tredecim modiorum siliginis mensure de 

Busco anno quolibet ad vitam eiusdem Henrici et non ultra per menses 

videlicet in (dg: quolibet mense dictorum) de mense ad mensem ex 

molendino predicto #et cum mortuus fuerit etc#. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 060r 08 vr 24-12-1367. 

Destijds had Bodo van Tiela 2 morgen naast Vogeldonk, tussen Elijas zvw 

Arnoldus gnd Veren Berthen zoen enerzijds en Henricus van der Molen 

anderzijds uitgegeven aan Johannes gnd Lemmen zoen van Lijtte, (1) voor een 

cijns aan de stad Den Bosch en (2) een b-erfcijns van 7 pond geld ten tijde 

van de betaling etc, op voorwaarde dat voornoemde Johannes de 2 morgen voor 

de betaling van de cijns voornoemd geld slechts mocht opgeven met een 

dubbele cijns van 7 pond voornoemd geld. Thans verklaarde voornoemde 

Johannes, in aanwezigheid van Cristina wv Bodo van Tiela, dat hij 

voornoemde 2 morgen niet meer voor de cijns van 7 pond voornoemd geld wilde 

houden en bood aan voornoemde Cristina 14 pond voornoemd geld. 

 

                         
120 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042v scan 084, 1367, Item ontfaen van der stat XVI 
lib enen mottoen voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-043r scan 085, 1367, 

Item gecocht tiegen Goedeken Posteels soen IIII lib siaers om LXII lib den mottoen gerekent 

voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-045r scan 089, 1367, Ghecoft bi 

Gerard Groij end Ant van Beke als proest onser Vrouwen IIII lib !tsairs teghen Jan Piken Heijn 

Becker soen lib om XVI lib den mottoen voer XXVI gr …. 
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Notum sit universis quod cum Bodo de Tiela duo jugera sita iuxta locum 

Vogheldonc inter hereditatem Elije filii quondam Arnoldi dicti Veren 

Berthen zoen ex uno et inter hereditatem Henrici van der Molen ex alio 

dedisset ad hereditarium censum Jo dicto Lemmen zoen de Lijtte videlicet 

pro censu oppidi de Buscoducis annuatim exinde solvendo atque pro 

hereditario censu septem librarum monete pro tempore solucionis etc sub 

tali condicione quod dictus Johannes predicta duo jugera terre pro 

solucione dicti census septem librarum dicte monete imposterum tenere non 

voluerit scilicet resignare extunc idem Jo predicta duo jugera terre 

antedicto Bodoni cum duplo censu septem librarum dicte monete resignabit 

prout in litteris constitutus igitur dictus Johannes in presentia 

Cristine relicte quondam Bodonis de Tiela predicti protestatus fuit quod 

ipse dicta duo jugera terre pro predicto censu septem librarum dicte 

monete non vult diutius tenere sed resignare et ad maiorem evidenciam 

premissorum dictus Johannes prebuit eidem Cristine (dg: duodecim l) 

quatuordecem libras dicte monete supradicte ........ [Testes] Spina et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1175 f 060r 09 di 28-12-1367. 

Hermannus gnd Snider van Oesterwijc ev Margareta dvw Elias? ....asse, 

eertijds sv Petrus van Enghelen en de gezusters Ava, Margareta en 

Elizabeth, kvw Franco gnd Runghe bvw voornoemde Petrus, droegen over aan 

Johannes van Best (1) de helft van een huis121,122 en erf, eertijds van 

voornoemde wijlen Petrus, in Den Bosch, in de Vughterstraat, over de 

Molenbrug, tussen de stadsmuur van Den Bosch enerzijds en erfgoed eertijds 

van Hadewigis Bobben anderzijds, (2) alle andere goederen van wijlen 

voornoemde Petrus. Gerardus, onmondige bv voornoemde zusters, zal afstand 

doen. 

 

[Her]mannus dictus Snider de Oesterwijc maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Margarete sue uxoris filie quondam Elie? ....asse sororis dudum 

Petri de Enghelen atque Ava (dg: ...) Margareta (dg: soror) Elizabeth 

sorores (dg: atque Gerardus eorum frater liberi) quondam Franconis dicti 

Runghe fratris eiusdem quondam Petri cum suis tutoribus (dg: omnia et 

singula) medietatem domus [et] aree que fuerant eiusdem quondam Petri 

sitarum in Busco in vico Vuchtensi ultra pontem dictum Molenbrughe inter 

murum oppidi de Buscoducis et hereditatem que fuerat Hadewigis Bobben ex 

alio quam medietatem ipse ad se de morte dicti quondam Petri successione 

advolutam esse dicebant atque cetera bona omnia et singula tam mobilia 

quam immobilia hereditaria atque parata ipsis de morte eiusdem quondam 

Petri successione advoluta ubicumque locorum situata ut dicebant 

hereditarie (dg: vendiderunt) supportaverunt #Johanni de Best# ........ 

promittentes warandiam et obligationem ex parte eorum deponere 

promiserunt insuper dicte sorores cum dictis earum tutoribus quod ipse 

Gerardum earum fratrem ad huc impuberem existentem quamcito ad annos 

pervenerit super premissis et jure ad opus dicti Johannis de Best 

renunciare. Testes (dg: da) Spina et Maechelini datum die ....... ....... 

tercia dies post nativitatis Johannis. 

 

BP 1175 f 060r 10 di 28-12-1367. 

Agnes wv Johannes gnd Primer verhuurde aan Petrus gnd Gast zadelmaker een 

huis en erf in Den Bosch, in een straat die leidt van de Markt naar de 

Gevangenenpoort, tussen erfgoed van Walterus van Beerze enerzijds en 

erfgoed van Jutta gnd Snelkeken? anderzijds, met de kelder, voor een 

periode van 2 jaar, ingaande Sint-Jan-Baptist aanstaande (za 24-06-1368), 

voor 2 pond per jaar, een helft te betalen met Kerstmis (25-12) en de 

andere helft met Sint-Jan (24-06). 

 

                         
121 Zie → BP 1175 f 002r 08 vr 31-12-1367, overdracht van 2/3 in ¼ van dit huis. 
122 Zie → BP 1177 f 356v 09 do 25-04-1387, verkoop van de helft in de helft van dit huis. 
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Agnes relicta quondam Johannis dicti Pr[i]mer domum et aream ad se 

spectantes sitas in Busco ad vicum tendentem de foro versus portam 

captivorum inter hereditatem Walteri de Beerze ex uno et inter 

hereditatem Jutte dicte Snelkeken? ex alio cum penu super dictam do[mum] 

consistente ut dicebat locavit recto locacionis modo Petro dicto Gast 

selliparo ab eodem ad spacium duorum annorum a festo nativitatis beati 

Johannis baptiste proxime futuro deinceps possidendas pro duabus libris 

grossorum monete dandis anno quolibet dictorum duorum annorum mediatim 

(dg: Johannis) #Domini# et mediatim Johannis et pro primo solucionis 

termino nativitatis Domini proxime futuro et sic deinceps aliis tribus 

terminis solucionis subsequentibus promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Scilder et 

Maechelini datum supra. Detur. 

 

BP 1175 f 060r 11 di 28-12-1367. 

Eligius zvw Alandus gnd van de Berg? van Liemde verkocht aan Winricus 

Screijnmaker een n-erfcijns van 40 schelling ......., met Sint-Andreas te 

betalen, gaande uit 3½ bunder beemd die eertijds waren van Johannes van den 

Stadecker?, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen Theodericus zvw 

Bartholomeus enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 3½ oude 

groot en een b-erfcijns van 3 pond paijment. 

 

Eligius filius quondam Alandi dicti de Monte? de Liemde hereditarie 

vendidit Winrico Screijnmaker hereditarium censum XL solidorum ....... 

so[lvendum] hereditarie Andree ex tribus et dimidio bonariis prati que 

fuerant Johannis van den Stadecker? sitis in parochia de Bucstel ad locum 

dictum Liemde inter hereditatem Theoderici filii quondam Bartholomei ex 

uno et communitatem ex alio promittens warandiam (dg: ...) et 

obligationem aliam deponere exceptis tr[ibus et] dimidio grossis antiquis 

atque hereditario censu trium librarum pagamenti prius solvendis 

promittens sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1175 f. 060v. scan 1175_060-V. 

 In die Jo ewangeliste: maandag 27-12-1367. 

 Quarta post nativitatis Domini: woensdag 29-12-1367. 

 

BP 1175 f 060v 01 ma 27-12-1367. 

Reijnerus Haengrave, zijn zoon Arnoldus en Thomas gnd Rover, eveneens zv 

voornoemde Reijnerus, beloofden aan Henricus Rover van Kigloe 80 roosken 

mottoen na maning te betalen. 

 

[Reijnerus Ha]engrave Arnoldus eius filius (dg: ...) Thomas dictus Rover 

filius dicti Reijneri promiserunt indivisi super omnia Henrico Rover de 

Kigloe !octuaginta roeskens (dg: zoen) mottoen ad monitionem 

persolvendos. Testes Scilder et Maechelini datum in die Jo ewangeliste. 

 

BP 1175 f 060v 02 ma 27-12-1367. 

Voornoemde drie beloofden aan voornoemde Henricus Rover, tbv hem en zijn 

vrouw Katherina, een lijfpacht van 3 mud rogge, maat van Someren, met Sint-

Martinus in Someren te leveren, gaande uit al hun goederen. Voornoemde 

Henricus Rover zal de lijfpacht zijn leven lang geheel bezitten. Zou 

voornoemde Katherina voornoemde Henricus Rover overleven, dan krijgt zij 

een lijfpacht van 2 mud rogge. 

 

Dicti tres promiserunt indivisi super omnia dicto Henrico Rover ad opus 

sui et ad opus Katherine sue uxoris vitalem pensionem trium modiorum 

siliginis mensure de Zoemeren anno quolibet ad vitam ipsorum Martini et 

non ultra et in Zomeren tradendam ex omnibus suis bonis ubicumque locorum 

consistentibus sive sitis tali condicione quod dictus Henricus Rover 

dictam pensionem ad suam vitam integraliter possidebit et (dg: ad) si 

dictam Katherinam post decessum dicti Henrici Rover vivere contingat quod 
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ipsa extunc #de# dicta-(dg: m) pensione duos modios siliginis dicte 

mensure ad suam vitam possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 060v 03 ma 27-12-1367. 

Voornoemde Henricus Rover van Kigloe verkocht aan Thomas gnd Rover zv 

Reijnerus gnd Haengrave 2/3 deel in een tiende, zowel de kleine als de 

smalle tiende, in Mierlo, ter plaatse gnd Kigloo. 

 

Dictus (dg: Rove) Henricus Rover de Kigloe (dg: decimam ad se spectantem 

consistentem de Kgloe ad se spectantem) duas tercias partes ad se 

spectantes in decima (dg: de Kigloe) tam in parva quam minuta consistente 

in (dg: vi) Mierle ad locum dictum (dg: de) Kigloe prout et in quantum 

dicte due tercie partes dicte decime ad dictum Henricum spectare (dg: 

dig) dinoscuntur ut dicebat hereditarie vendidit Thome dicto Rover filio 

Reijneri dicti Haengrave ab eodem promittens warandiam et obligationem 

deponere (dg: depor). Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 060v 04 wo 29-12-1367. 

Yda van den Brant en haar zoon Johannes van de Dijk verkochten aan 

Margareta wv Petrus gnd van Oijen een huis, erf en tuin in Berlicum, ter 

plaatse gnd Brand, tussen Hermannus zvw Godescalcus van Sporct enerzijds en 

Margareta wv Petrus gnd van Oijen anderzijds, belast met een b-erfcijns van 

10 schelling 6 penning geld waarin ze betaald moeten worden. 

 

Yda van den Brant et Johannes de Aggere eius filius cum suo tutore ad hoc 

ab eadem Yda electo etc domum et aream et ortum situm! in parochia de 

Berlikem ad locum dictum Brant inter Hermanni filii quondam Godescalci de 

Sporct ex (dg: alio) uno et inter hereditatem Margarete relicte quondam 

#Petri# dicti de Oijen ex alio (dg: ut) cum omnibus et singulis 

attinentiis domus aree et orti predictorum ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Margarete predicte ab eadem promittentes indivisi cum tutore 

dicte Yde warandiam et questionem proximitatis et aliam obligationem 

deponere excepto hereditario decem solidorum #et (dg: decem) sex 

denariorum# in tali moneta in quali huiusmodi sunt solvendi exinde de 

jure ut dicebant. Testes Lijsscap et Johannes Boudewini datum quarta post 

nativitatis Domini. 

 

BP 1175 f 060v 05 wo 29-12-1367. 

De broers Mathijas en Thomas, gnd Halbaec, kvw Willelmus gnd Halbaec, 

verkochten aan Johannes zvw Alardus gnd Paep Keijen zoen 2 morgen land in 

Empel ter plaatse Henge Menge, tussen wijlen Gerardus gnd Monic enerzijds 

en Goeswinus Cnode anderzijds, belast met de sloten. 

 

Mathijas et Thomas fratres dicti Halbaec liberi quondam Willelmi dicti 

Halbaec duo jugera terre sita in parochia de Empel ad locum dictum Henghe 

Menghe inter hereditatem Gerardi quondam dicti Monic ex uno et inter 

hereditatem Goeswini Cnode ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Johanni filio quondam Alardi dicti Paep Keijen zoen ab eodem promittentes 

indivisi warandiam et obligationem deponere exceptis fossatis ad hoc de 

jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 060v 06 wo 29-12-1367. 

Johannes van Hedel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Hedel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 060v 07 wo 29-12-1367. 

Rutgherus van Kessel verkocht aan zijn schoonzoon Henricus zv Hermannus gnd 

Riemslegher (1) 1 morgen land in Maren, in het Groot Eiland, tussen 

Bertoldus van Hoesden enerzijds en kvw Gobelinus van Ghewanden anderzijds, 

(2) 2 hont land in genoemd Groot Eiland, tussen wijlen Wijnricus van Oijen 
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enerzijds en wijlen Henricus gnd Hadewighen anderzijds, (3) 1 hont land in 

genoemd Groot Eiland, naast Johannes gnd van Os. 

Johannes en Hilla, kv voornoemde verkoper, Arnoldus van Vechel ev Elizabet, 

en Laurencius zvw Petrus gnd Oer ev Belia, dv voornoemde verkoper, deden 

afstand. 

 

Rutgherus de Kessel unum juger terre situm in parochia de Maren (dg: ad 

locum dictum) in magna insula inter hereditatem Bertoldi de Hoesden ex 

uno et inter hereditatem (dg: Gob) liberorum quondam Gobelini de 

Ghewanden ex alio ut dicebat atque duo hont terre sita in dicta magna 

insula inter hereditatem quondam Wijnrici de Oijen ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici dicti Hadewighen ex alio ut dicebat necnon 

unum hont terre situm (dg: in) in dicta magna insula (dg: inter) 

#contigue iuxta# hereditatem Johannis dicti de Os ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico filio (dg: quondam) Hermanni dicti Riemslegher suo 

genero ab eodem promittens warandiam et obligationem deponere et quo 

facto constituti coram scabinis infrascriptis Johannes et Hilla liberi 

dicti venditoris cum suo tutore et Arnoldus de Vechel maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Elizabet sue uxoris et Laurencius filius quondam 

(dg: Lamberti) Petri dicti Oer maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Belie sue uxoris filiarum dicti (dg: Johannis) #Rut# venditoris supra 

dictis hereditatibus et jure ipsis competente seu competituro ad opus 

dicti emptoris renunciaverunt effestucando modo etc promittentes ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 060v 08 wo 29-12-1367. 

(dg: De broers Johannes en Jacobus, kvw Arnoldus van Bladel bakker, 

Johannes van Eijke ev Metta, en Rodolphus gnd die Wise ev Margareta, dvw 

voornoemde Arnoldus,: ¼ deel). 

 

(dg: Johannes et Jacobus fratres liberi quondam Arnoldi de Bladel 

pistoris Johannes de Eijke maritus et tutor etc Mette sue uxoris et 

Rodolphus dictus die Wise maritus etc Margarete sue uxoris filiarum 

quondam dicti Arnoldi quartam partem). 

 

BP 1175 f 060v 09 wo 29-12-1367. 

Wouterus zv Johannes gnd Leijten zoen van Helvoert verkocht aan Henricus 

van der Dijesen een huis123 en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van Willelmus zvw Johannes gnd Neve enerzijds en erfgoed van 

Willelmus gnd Coelner anderzijds, strekkend van de Vughterstraat tot aan 

erfgoed van Johannes van Elint, belast met een b-erfcijns van 40 schelling 

oude pecunia, en 3 pond en 40 schelling gemeen paijment. 

 

Wouterus filius Johannis dicti Leijten zoen de Helvoert domum et aream 

sitam in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Willelmi (dg: 

Johannis) filii quondam Johannis dicti Neve ex uno et inter hereditatem 

Willelmi dicti Coelner ex alio ut dicebat tendentem a dicto vico 

Vuchtensi usque ad hereditatem Johannis de Elint ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: J) Henrico van der (dg: Dijersen) Dijesen (dg: fili) ab 

eodem promittens warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario 

censu (dg: trium) quadraginta solidorum antique pecunie et trium librarum 

#et quatuor solidorum# communis pagamenti annuatim exinde solvendis ut 

dicebat. Testes Spina et Scilder datum supra. 

 

BP 1175 f 060v 10 wo 29-12-1367. 

Voornoemde Walterus zv Johannes gnd Leijten zoen van Helvoert en Gerardus 

Hacken beloofden aan voornoemde Henricus van der Dijesen, koper, dat 

voornoemde Walterus binnen 1 jaar 9 pond groten gemeen paijment belegt in 

erfgoederen in de omgeving van Den Bosch. Deze erfgoederen zullen als 

                         
123 Zie → BP 1175 f 246v 19 do 05-12-1370, overdracht vruchtgebruik in dit huis. 
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onderpand dienen voor de belofte van garantie van voornoemd huis en erf. Na 

deze bezwaring zal de huidige brief geen waarde meer hebben mbt de 

garantie. 

 

Dictus Walterus et (dg: cum eo) Gerardus Hacken promiserunt indivisi 

super omnia dicto Henrico emptori quod dictus Walterus infra (dg: dat) 

annum datum presententium sequentem exponet convertet et situabit novem 

libras grossorum communis pagamenti (dg: ad) in bonis hereditariis infra 

villicacionem opidi de Busco situatis que bona hereditaria post (dg: he) 

acquisitionem eorundem dictus Walterus obligabit pro promissione warandie 

domus (dg: de) et aree iamdicte coram scabinis Buscoducis et post 

huiusmodi obligationem presentes littere erunt sine valore firmitatis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 060v 11 wo 29-12-1367. 

Henricus van der Dijesen die Scilder beloofde aan voornoemde Walterus, 

verkoper, 3 pond groten geld met Vastenavond aanstaande (di 22—02-1368) te 

betalen. 

 

Henricus van der Dij#e#sen die Scilder promisit super omnia Waltero (dg: 

emptori) venditori predicto tres libras grossorum monete ad (dg: 

purificationem) carnisprivium persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 060v 12 wo 29-12-1367. 

Johannes van Dorhout droeg over aan Theodericus van Ghemert zvw Ancelmus 

snijder alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

Ghiselbertus zvw Ghiselbertus van der Coeveringhen. 

 

Johannes de Dorhout omnia et singula hereditaria atque parata (dg: ubi) 

sibi de morte quondam Ghiselberti filii quondam Ghiselberti van der 

Coeveringhen successione advoluta ubicumque locorum etc ut dicebat 

hereditarie supportavit Theoderico de Ghemert filio quondam Ancelmi 

sartoris promittens warandiam et obligationem impeticionem (dg: et omnem 

calangiam) ex parte sui et quorumcumque aliorum heredum (dg: dicti) 

primodicti quondam Ghiselberti #ex parte dicti quondam Ghiselberti de 

Coeveringhen# in dictis bonis eiusdem quondam Ghiselberti primodicti 

existentes #(dg: ex parte dicti quondam)# dicto Theoderico deponet 

omnino. Testes Spina et Scilder datum supra. 

 

BP 1175 f 060v 13 wo 29-12-1367. 

Godefridus gnd Gruwel molenaar verkocht aan Mathijas gnd Halbake (1) een 

stuk land in Empel, ter plaatse gnd Meerveld, tussen Danijel gnd die Veer 

enerzijds en Thomas gnd Halbacs zoen anderzijds, (2) een stuk land, gnd die 

Werle, in Empel, tussen Hermannus gnd Peters zoen enerzijds en Henricus 

Wolwever anderzijds, (3) een stuk land in Empel, ter plaatse gnd Werle, 

tussen Theodericus gnd Luwe enerzijds en voornoemde Hermannus anderzijds, 

(4) een stuk land in Empel, ter plaatse gnd Waspelake, tussen Nenna Nobel 

enerzijds en Nijcholaus Clemensen zoen anderzijds, belast met dijken, 

waterlaten, sloten en sluizen. De koper beloofde te onderhouden (a) 

ongeveer 5 passen dijk naast de kerk in Empel, tussen de dijk van Willelmus 

Vrancken enerzijds en de dijk van Walterus gnd Ver anderzijds, (b) een stuk 

dijk, ter plaatse gnd Werle, tussen Hermannus Peters zoen enerzijds en 

voornoemde Henricus Wever anderzijds, (c) 2½ pas dijk bij de sluis gnd die 

......., tussen de dijk van Ambrosius gnd Broes Hornics zoen enerzijds en 

Johannes Wellens anderzijds, (d) ....... ....... ter plaatse gnd Waspellake 

tussen de dijk (verder afgescheurd) 

 

Godefridus dictus Gruwel multor quandam peciam terre (dg: se) ad se 

spectantem sitam in parochia de Empel in loco dicto Meervelt inter 

hereditatem Danijelis dicti die Veer ex uno et inter hereditatem Thome 

dicti Halbacs zoen ex alio item peciam terre dictam die Werle sitam in 
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dicta parochia inter hereditatem Hermanni dicti Peters zoen ex uno et 

inter hereditatem Henrici textoris #laneorum# ex alio item peciam terre 

sitam in dicta parochia in loco dicto Werle inter hereditatem Theoderici 

dicti Luwe ex uno et inter hereditatem dicti Hermanni ex alio necnon 

peciam terre (dg: sitam) in dicta parochia in loco dicto Waspelake inter 

hereditatem Nenne Nobel ex uno et inter hereditatem Nijcholai Clemensen 

zoen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Mathije dicto Halbake ab 

eodem promittens warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus 

aqueductibus fossatis et slusis de iure spectantibus ut!. Quo facto 

repromisit dictus emptor super omnia quod ipse quinque passus #vel 

circiter# aggeris sitos iuxta ecclesiam in d.... ........ .. Empel inter 

aggerem Willelmi Vrancken ex uno et inter aggerem Walteri dicti Ver ex 

alio item peciam aggeris sitam in loco dicto Werle inter hereditatem 

Hermanni Peters zoen ex uno et inter Henrici textoris predicti ex alio 

item duos et dimidium passus aggeris sitos prope slusam dictam die 

....... ....... ....... inter aggerem Ambrosii dicti Broes Hornics zoen 

ex uno et inter hereditatem Johannis Wellens [ex a]lio necnon ....... 

....... ....... ....... ....... loco dicto Waspellake inter aggerem 

(verder afgescheurd) 

 

1175 f. 001r. scan 1175_001-R. 

 Quarta post nativitatis Domini: woensdag 29-12-1367. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 30-12-1367. 

 

BP 1175 f 001r 01 wo 29-12-1367. 

Johannes van Postel droeg over aan Johannes gnd van Bel zvw Arnoldus gnd 

Nollen van Bel de helft in het voorste gebint124 van een huis125 en erf, 

eertijds van wijlen Arnoldus van Wesel, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

direct naast erfgoed van wijlen Johannes gnd Basijn, op de hoek van de 

straat die leidt naar de Vismarkt, welk gebint reikt van de Orthenstraat 

tot aan de helft van de voorste staander in voornoemd huis, welk voorste 

gebint Florencius gnd Floerken Bruijninc snijder, szvw Arnoldus van 

Postula, in cijns verkregen had van Hilla en hr Arnoldus priester, gnd van 

Wesel, kvw Arnoldus gnd van Wesel, en welke helft van het voorste gebint 

aan voornoemde Johannes van Postel gekomen was na overlijden van Aleijdis 

evw voornoemde Florencius. 

 

Johannes de Postel medietatem ad se spectantem ut dicebat in anteriori 

ligatura domus et aree que fuerat quondam Arnoldi [126de Wesel sita in 

Busco] ad vicum Orthensem contigue iuxta hereditatem Johannis dicti 

quondam Basijn super cono vici tendentis versus forum (dg: fo) piscium 

[et que liga]tura domus et aree supradicte tendit a dicto vico Orthensi 

ad medietatem proxime trabis in dicta domo consistentis quam anteriorem 

[ligaturam] Florencius dictus Floerken Bruijninc sartor gener quondam 

Arnoldi de Postula erga Hillam et dominum Arnoldum presbiterum dictos de 

Wesel liberos quondam Arnoldi dicti de Wesel ad censum acquisiverat prout 

in litteris et quam medietatem anterioris ligature domus et aree 

supradicte dictus Johannes [de Postel] sibi de morte quondam Aleijdis 

uxoris dicti quondam Florencii successione advolutam esse dicebat 

hereditarie supportavit Johanni dicto de Bel (dg: simul cum litteris [et 

jure] p) filio quondam Arnoldi dicti Nollen de Bel simul cum litteris et 

jure promittens ratam servare (dg: ex) obligationem ex parte sui (dg: 

deponere) et aliorum heredum ex parte dicte quondam Aleijdis deponere. 

Testes Spina et Scilder datum quarta post nativitatis Domini. 

 

BP 1175 f 001r 02 wo 29-12-1367. 

Egidius zvw Egidius gnd Brunijnc droeg over aan voornoemde Johannes gnd van 

                         
124 Zie → BP 1181 p 073r 03 ma 31-12-1397, verkoop van het voorste gebint. 
125 Zie → BP 1175 f 007v 03 do 20-01-1368 (1), verkoop van een erfcijns uit dit huis. 
126 Aanvulling op basis van BP 1175 f 007v 03. 
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Bel de helft in het voorste gebint127 van voornoemd huis en erf, eertijds 

van wijlen Arnoldus van Wesel, in Den Bosch, aan de Orthenstraat, direct 

naast erfgoed van wijlen Johannes gnd Basijn, op de hoek van de straat die 

leidt naar de Vismarkt, welke helft aan voornoemde Egidius gekomen was na 

overlijden van voornoemde Florencius gnd Floerken Bruijninc snijder, szvw 

Arnoldus van Postula. Johannes en Hesselo, broers van voornoemde Egidius, 

zullen afstand doen. Voornoemde Egidius en Johannes van Postel smid 

beloofden dat Willelmus, bv voornoemde Egidius, eveneens afstand zal doen. 

 

Egidius filius quondam Egidii dicti Brunijnc medietatem ad se spectantem 

in anteriore ligatura domus et aree predicte ut supra et quam medietatem 

dictus Egidius sibi de morte dicti quondam Florencii successione 

advolutam esse dicebat hereditarie supportavit Johanni dicto de Bel 

predicto simul cum litteris [et iure] promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et aliorum (dg h suc) heredum dicti quondam 

Florencii deponere promisit insuper dictus Egidius quod Johannem 

Hesselonem (dg: et Willelmum) suos fratres super dicta medietate et jure 

ad opus dicti Johannis Bel hereditarie faciet renunciare etc promiserunt 

insuper Egidius et Johannes de Postel faber quod ipsi Willelmum (dg: fil) 

fratrem dicti Egidii super dicta medietate et jure ad opus dicti Johannis 

de Bel [facient] renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 001r 03 do 30-12-1367. 

Henricus Maechelini verklaarde tbv zijn moeder jkvr Beatrix ontvangen te 

hebben van Theodericus gnd Leuwe van Erpe 20 pond in afkorting van 80 pond, 

die voornoemde Theodericus beloofd had aan voornoemde Henricus tbv 

voornoemde jkvr Beatrix. De brief overhandigen aan Hubertus Poeldonc. 

 

Henricus Maechelini palam recognovit se recipisse ad opus domicelle 

Beatricis sue matris a Theoderico dicto Leuwe de Erpe XX libras in 

abbreviationem LXXX librarum quas idem Theodericus #dicto Henrico# ad 

opus dicte domicelle Beatricis promiserat persolvendas promittens a 

dictis XX libris indempnem servare. Testes Wellinus et dictus Henricus 

datum quinta post nativitatis Domini. Tradetur Huberto Poeldonc. 

 

BP 1175 f 001r 04 do 30-12-1367. 

Gerardus Toijt houdt te schattinge de helft van alle beesten die hij houdt 

op de goederen die waren van wijlen Gerardus Neve, in Udenhout, te weten 

vee, paarden en schapen. Voornoemde Gerardus zal uit voornoemde helft niets 

genieten, zolang voornoemde !Ghiselbertus niet 4 pond ontvangen heeft. 

 

Gerardus Toijt palam recognovit se tenere ad ius stabilitionis medietatem 

omnium et singularum bestiarum quas ipse habet sive tenet super bona que 

fuerant quondam Gerardi Neve sitis in Udenhout scilicet de bonis 

pecoralibus equinis! et ovibus sub ista condicione quod dictus Gerardus 

ex dicta medietate non percipiet donec idem !Ghiselbertus quatuor libras 

ante perceperit de eadem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 001r 05 do 30-12-1367. 

Lambertus zv Johannes zvw Jordanus van Vechel verkocht aan Walterus gnd van 

der Sweenslaken van Erpe een erfpacht van 1½ mud gerst, Bossche maat, met 

Allerheiligen (01-11) in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis van 

4 gebinten en de tuin van verkoper, met een malder gerstland naast 

voornoemd huis en tuin, gnd die Geer, in Veghel, bij een straat gnd 

Schoors...., tussen Metta van de Brake enerzijds en de gemeint anderzijds, 

(2) een zester gerstland in Veghel op de plaats gnd B....., naast de beemd 

van voornoemde Johannes enerzijds en Egidius van den Hovel anderzijds, 

belast met 3 penning cijns en 10 schelling ....... b-erfcijns aan 

                         
127 Zie → BP 1181 p 073r 03 ma 31-12-1397, verkoop van het voorste gebint. 
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Theodericus Writer. 

 

Lambertus filius Johannis filii quondam Jordani de Vechel hereditarie 

vendidit Waltero dicto van der Sweenslaken de Erpe hereditariam paccionem 

(dg: trium maldratarum) unius et dimidii modiorum ordei mensure de Busco 

(dg: et ad B) solvendam hereditarie omnium sanctorum et ad Bu[scum] 

tradendam ex domo de quatuor ligaturis atque orto ipsius venditoris atque 

maldrata terre ordiacee dictis domo et orto adiacente ad dictum 

venditorem spectante (dg: sitis in parochia de) dictis communiter die 

Gheer sitis in parochia de Vechel prope vicum dictum Scoers.... inter 

hereditatem Mette van de Brake ex uno et (dg: hereditatem) communitatem 

ibidem ex alio ut dicebat atque ex sextariata terre ordiacee dicti 

venditoris sita in dicta parochia supra locum dictum B..... contigue 

iuxta (dg: he) pratum dicti Johannis ex uno et hereditatem Egidii van den 

Hovel ex alio ut dicebat promittens warandiam questionem proximitatis et 

obligationem aliam deponere exceptis tribus denariis census atque decem 

solidis hereditarii census #......# Theoderico Writer prius solvendis 

promittens sub obligatione premissa sufficientem facere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1175 f 001r 06 do 30-12-1367. 

Elizabeth gnd Robbijns en haar dochter Hilla verkochten aan Egidius zv 

Henricus van Espe een huis en tuin in Eerschot, strekkend met een eind aan 

het water gnd de Dommel en met het andere eind aan een gemene straat, 

belast met een cijns van 25 schelling paijment. 

 

Elizabeth dicta Robbijns et Hilla eius filia cum suis tutoribus domum et 

ortum ad ipsos spectantes sitos in parochia de Eerscot tendentes cum uno 

fine ad aquam dictam die Dummel et cum reliquo fine ad communem plateam 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Egidio filio Henrici de Espe 

promittentes cum tutoribus warandiam et obligationem aliam deponere 

excepto censu XXV solidorum pagamenti exinde solvendo. Testes Spina et 

Scilder datum ut supra. 

 

BP 1175 f 001r 07 do 30-12-1367. 

Petrus gnd Kaerdemaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus dictus Kaerdemaker prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 001r 08 do 30-12-1367. 

Hr Henricus van Best priester en zijn zuster Margareta gaven uit aan Jorijs 

zvw Jorijs een tuintje in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

buiten de poort aldaar, achter erfgoed van wijlen Johannes gnd Meije en 

Katerina wv voornoemde Jorijs? gnd Jorijs, direct naast de stroom, voor een 

n-erfcijns van 17 schelling 4 penning geld, met Kerstmis te betalen. 

Slechts op te geven met dubbele cijns. 

 

Dominus Henricus de Best presbiter et Margareta eius soror cum tutore 

quendam ortulum ad ipsum spectantem sitos! in Busco ad finem vici 

Hijntamensis extra portam ibidem retro hereditatem Johannis dicti quondam 

Meije et Katerine relicte Jo! dicti Jorijs contigue iuxta aquam ibidem 

currentem ut dicebat dederunt ad hereditarium censum dicto Jorijs filio 

(dg: qu) dicti quondam Jorijs ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditario censu XVII solidorum et quatuor denariorum monete dando 

nativitate Domini ex dicto ortulo promittentes (dg: in) cum dicto eius 

tutore indivisi warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

repromisit et non resignabit nisi cum duplo censu. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 001r 09 do 30-12-1367. 

Goessuinus gnd van den Bogaarde en Johannes gnd Didderics zoen droegen over 

aan hr Laurencius van Rode van Dijessen priester, tbv hr Johannes zv een 
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zekere Marghijnen priester, investiet van de kerk van Kersbeke, alle 

goederen van Nicholaus gnd van Spreuwel, aan voornoemde Goessuinus en 

Johannes gerechtelijk verkocht door Conrardus Writer. 

 

Goessuinus dictus van den Bogaarde et Johannes dictus Didderics zoen 

omnia et singula bona Nicholai dicti de Spreuwel quocumque locorum 

consistentia sive sita vendita eisdem Goessuino et Johanni a Conrardo 

Writer per judicem et mediante sententia scabinorum de Busco prout in 

litteris scabinorum hereditarie supportaverunt domino Laurencio de Rode 

de Dijessen presbitero ad opus domini Johannis filii dicte Marghijnen 

presbiteri investiti ecclesie ut dicebant de Hersbeke simul cum dictis 

litteris et jure promittentes ratam servare [et] obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes ut supra et Henricus Loze datum ut supra. 

 

BP 1175 f 001r 10 do 30-12-1367. 

Hr Henricus van Nuwelant ridder gaf uit128 aan Henricus van der Locht (1) 

een huis en tuin in Nuland, tussen het kerkhof van de kerk van Nuland 

enerzijds en opgaande hout gnd dat Houweke anderzijds, (2) een beemdje gnd 

dat Kalverbeemdeke, in Rosmalen, tussen erfgoed gnd dat Vlashof enerzijds 

en Johannes Tijmerman anderzijds, voor een n-erfcijns van 34 schelling 8 

penning geld, met Sint-Martinus te betalen. 

 

Dominus Henricus de Nuwelant miles domum et ortum cum suis attinentiis ad 

ipsum spectantes sitos in parochia de Nuwelant inter cym[ether]ium 

ecclesie de Nuwelant !inter crescentiam lignorum dictam dat Houweke ex 

alio (dg: ut dicebat de) atque quoddam pratulum dictum dat 

Calverbeemdeken situm (dg: ?retro) #in parochia de (dg: Nuwelant) 

Roesmalen# inter hereditatem dictam dat Vlashof ex uno et inter 

hereditatem Johannis Tijmerman ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Henrico van der Locht ab eodem hereditarie possidendos pro 

hereditario censu triginta quatuor solidorum et octo denariorum mo[nete] 

dando Martini hyemalis ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem #ex parte sui# deponere et alter repromisit. Testes 

(dg: datum ut supra) Spina et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1175 f 001r 11 do 30-12-1367. 

Johannes gnd van Maren beloofde aan Arnoldus Nolleken zvw Gerongius 

handschoenmaker 5 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1368) en 5 vrachten turf gnd steelturf met Sint-Jan aanstaande (za 24-

06-1368) te leveren. 

 

Jo dictus de Maren promisit super omnia Arnoldo Nolleken filio quondam 

Gerongii cyrothecarii V modios siliginis mensure de Busco et quinque 

plaustrata cespitum dictorum steelturf scilicet (dg: scl) cespita ad 

nativitatem Johannis et siliginem ad nativitatem Domini proxime futuram 

persolvendas. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 001r 12 do 30-12-1367. 

De broers Johannes en Tielmanus en hun zuster Yda, kvw Wolterus gnd Yden, 

deden tbv kvw Henricus van Beerze en zijn vrouw Elizabet dvw ....... gnd 

Bigghen afstand van alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden 

van hun tante Katerina wv Henricus Mennen. 

 

[J]o et Tielmanus fratres atque Yda soror eorundem liberi quondam Wolteri 

dicti Yden cum suo tutore super omnibus et sin[gulis bonis] tam mobilibus 

quam immobilibus hereditariis atque paratis ipsis de morte quondam 

Katerine relicte quondam Henrici Mennen eorum matertere successione 

advolutis atque super toto iure ut ipsi dicebant ad opus liberorum 

quondam Henrici de Beerze et Elizabet sue uxoris filie quondam ....... 

                         
128 Zie → BP 1175 f 204v 10 za 20-10-1369, verkoop van dit huis en dit beemdje. 
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dicti Bigghen hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi cum tutore 

ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 001r 13 ±do 30-12-1367. 

....... wonend in Empel, een contract met betrekking tot 4 hont land in 

Empel, tussen ....... ....... van Ghisbertus (verder onleesbaar). 

 

....... commorans in Empel quatuor hont terre ad se spectantia sita in 

parochia de Empel inter hereditatem ....... ....... Ghisberti (verder 

onleesbaar). 

 

1175 f. 001v. scan 1175_001-V. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1175 f 001v 01 ±do 30-12-1367. 

.....us van der Woert van Empel verhuurde aan Winricus Scrijnmaker 2 morgen 

land onder Empel, tussen kv Theodericus Hovel enerzijds en erfgoed dat 

behoort aan de kerk van Empel anderzijds, voor een periode van 4 jaar, 

ingaande Sint-Petrus-Stoel aanstaande (di 22-02-1368). 

 

.....us van der Woert de Empel duo iugera terre ad se spectantia sita 

infra parochiam de Empel inter hereditatem liberorum Theoderici Hovel ex 

uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex alio ut 

dicebat (dg: he) locavit recto locacionis modo Winrico Scrijnmaker ab 

eodem ad spacium quatuor annorum a die beati Petri ad cathedram proxime 

futuro deinceps subsequentium possidenda promittens warandiam ita quod 

suum manipulum etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 001v 02 ±do 30-12-1367. 

Arnoldus van Waderle machtigde Adam gnd Houwe alle goederen te beheren die 

waren van Rutgherus gnd Eghens zoen, voorzover die goederen aan deze zijde 

van de Maas gelegen zijn, onder voorwaarde van het afleggen van rekenschap. 

 

Arnoldus de Waderle dedit et contulit Ade dicto Houwe plenam potestatem 

et mandatum speciale monendi petendi exigendi regendi omnia et singula 

bona que (dg: fuan) fuerant Rutgheri dicti Eghens zoen in quantum 

huiusmodi bona sunt situata citra Mosam ut dicebat (dg: q) et cum hiis 

etc presentem ad post revocacionem minime valituram sub ista condicione 

quod ipse Adam legitimam dicto Arnoldo faciet computationem de premissis. 

Testes datum ut supra. 

NB. “presentem ad post revocacionem minime valituram”: onzekere lezing. 

 

BP 1175 f 001v 03 ±do 30-12-1367. 

Godefridus gnd van den Molengrave van Bucstel verkocht aan Willelmus Loijer 

een n-erfcijns van 3 pond geld, met Allerheiligen (01-11) in Den Bosch te 

betalen, gaande uit 1 bunder beemd, 6 vrachten hooi groot, in Boxtel ter 

plaatse gnd Wijchmans Broek, tussen Lambertus van Hoelt enerzijds en 

Johannes zv Lambertus anderzijds, belast met de cijns aan de heer van 

Boxtel. 

 

Godefridus dictus van den Molengrave de Bucstel hereditarie vendidit 

Willelmo Loijer hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie omnium sanctorum et ad Buscum tradendum ex quodam (dg: prato) 

bonario prati sex plaustra feni continente sito in parochia de Bucstel in 

loco Wijchmans Broec inter hereditatem Lamberti van (dg: den) Hoelt ex 

uno et hereditatem Jo filii Lamberti ex alio ut dicebat promittens 

warandiam questionem proximitatis et obligationem aliam deponere excepto 

censu domini de Bucstel prius solvendo promittens sufficientem facere. 

Testes datum ut supra. 
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BP 1175 f 001v 04 ±do 30-12-1367. 

Johannes gnd van Vechel wonend in Oss verkocht aan Walterus gnd Delijen 

zoen van Os een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen 

(01-11) in Oss te leveren, gaande uit een huis en tuin in Oss, tussen 

erfgoed dat was van Johannes Pelser enerzijds en Aleidis !zv Nicholaus 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling paijment. 

 

Jo dictus de Vechel commorans in Os ut dicebat hereditarie vendidit 

Waltero dicto Delijen zoen de Os hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie omnium sanctorum et (dg: 

ad) in Os tradendam ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia de 

Os inter hereditatem que fuerat (dg: Nicholai) Jo Pelser ex uno et 

hereditatem Aleidis filii! Nicholai ex alio ut dicebat promittens 

warandiam questionem proximitatis et obligationem aliam deponere excepto 

hereditario censu XL solidorum pagamenti prius solvendo promittens 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 001v 05 ±do 30-12-1367. 

Theodericus gnd Bornhoet wonend in Rijthoven beloofde aan hr Egidius van de 

Waag priester 62 pond geld, tussen nu en Vastenavond aanstaande (di 22-02-

1368) te betalen. 

 

Theodericus dictus Bornhoet commorans in Rijthoven ut dicebat promisit 

super omnia domino Egidio de Statera presbitero LXII libras monete (dg: 

ad ca) infra hinc et (dg: ac) carnisprivium proxime futurum persolvendas. 

Testes datum ut (dg: sip) supra. 

 

BP 1175 f 001v 06 ±do 30-12-1367. 

Jordanus tSerijs zoen van Os verkocht aan Walterus Delijen zoen van Os een 

n-erfcijns van 30 schelling geld, met Allerheiligen (01-11) in Oss te 

betalen, gaande uit (1) een huis en tuin van de verkoper waarin hij woont, 

in Oss, tussen Rutgherus gnd Pinne? zv Henricus van Derenborch enerzijds en 

Henricus Visscher anderzijds, (2) ½ morgen heide in Geffen, tussen Henricus 

van Loen enerzijds en Elizabeth van den Berghe anderzijds, reeds belast met 

12 schelling paijment b-erfcijns. 

 

Jordanus tSerijs zoen de Os hereditarie vendidit dicto Waltero Delijen 

zoen hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie 

omnium sanctorum et in Os tradendum ex domo et orto dicti venditoris in 

quibus ad presens moratur sitis in parochia de Os inter hereditatem 

Rutgheri dicti Pinne? filii Henrici de Derenborch ex uno et hereditatem 

Henrici Visscher ex alio (dg: ex) atque ex dimidio jugero merice eiusdem 

venditoris sito in parochia de Gheffen inter hereditatem Henrici de Loen 

ex uno et hereditatem (dg: Margarete) #Elizabeth# van den Berghe ex alio 

ut dicebat promittens warandiam questionem proximitatis et obligationem 

deponere aliam exceptis duodecim solidis hereditarii census pagamenti 

prius solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 001v 07 ±do 30-12-1367. 

Henricus van Zon verhuurde aan Rodulphus gnd Rover van Vlederacken een 

beemd in Belver, in Haaren, tussen Arnoldus gnd Vos enerzijds en Johannes 

van der Scuren anderzijds, voor een periode van 3 jaar. De huurprijs was 

voldaan. Voorts beloofde voornoemde Henricus aan voornoemde Rodolphus 40 

mottoen met Kerstmis over 2 jaar (wo 25-12-1370) te betalen. 

 

Scilder noluit. 

Henricus de Zon quoddam pratum ad se spectans situm in Belver in parochia 

de Haren inter hereditatem Arnoldi dicti Vos ex uno et hereditatem Jo van 

der Scuren ex alio ut dicebat locavit recto locacionis modo Rodulpho 

dicto Rover de Vlederacken ab eodem ad spacium trium annorum a dato 

presentium deinceps sine medio subsequentium libere possidendum 
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promittens warandiam ita videlicet quod suum manipulum et recognovit 

etiam dictus Henricus sibi dictum Rodolphum plenarie persolvisse precium 

locacionis dicti prati promisit insuper dictus Henricus super omnia dicto 

Rodolpho XL mottoen a nativitate Domini proxime futura ultra duos annos 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 001v 08 ±do 30-12-1367. 

Denkinus gnd van Enghelen verkocht aan Goeswinus Cnode zvw Heilwigis gnd 

van den Weerde een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan in Den 

Bosch te betalen, gaande uit een huis en tuin in Empel ter plaatse gnd 

Meerwijk, tussen Johannes Hoernic enerzijds en Hermannus gnd Scut zv 

Willelmus anderzijds, reeds belast met 12 schelling paijment b-erfcijns. 

 

Denkinus dictus (dg: van) de Enghelen hereditarie vendidit Goeswino Cnode 

filio quondam Heilwigis dicte van den Weerde hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitate Jo et ad Buscum 

tradendum ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia de Empel ad 

locum dictum Meerwijc inter hereditatem Johannis Hoernic ex uno et 

hereditatem Hermanni dicti Scut filii Willelmi ex alio ut dicebat 

promittens warandiam questionem proximitatis et obligationem aliam 

deponere exceptis XII solidis hereditarii census pagamenti prius 

solvendis promittens sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 001v 09 ±do 30-12-1367. 

Laurencius zv Johannes gnd van der Heijden van Beerze verkocht aan zijn 

broer Johannes van Beerze rademaker, een n-erfcijns van 20 schelling geld, 

met Sint-Jan (24-06) te betalen, gaande uit 1/6 deel van een hoeve waarin 

zijn voornoemde vader Johannes woont, in Oostelbeers, tussen Laurencius szv 

Wolterus van Brugghen enerzijds en de gemeint anderzijds, welk 1/6 deel aan 

hem gekomen was na overlijden van zijn moeder Enghelberna, reeds belast met 

de hertogencijns en 15 schelling paijment b-erfcijns. 

 

Solvit. 

Laurencius filius Johannis dicti van der Heijden de Beerze hereditarie 

vendidit Jo de Beerze rotifici #suo fratri# hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitate Jo ex sexta parte 

cuiusdam mansi in quo dictus Johannes eius pater ad presens moratur sito 

in parochia de Oestelberze inter hereditatem Laurencii generi Wolteri de 

Brugghen ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat scilicet 

dividendo dictum mansum in sex partes equales de una sexta parte quam 

ipse sibi de morte quondam Enghelberne sue matris successione advolutam 

esse et post mortem dicti Johannis sui patris successione advolvendam 

esse dicebat promittens warandiam et obligationem aliam deponere exceptis 

censu ducis et XV solidis hereditarii census pagamenti prius #ex dicto 

manso# solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 001v 10 ±do 30-12-1367. 

Goessuinus gnd Mutsaert wonend in Halle verkocht aan Willelmus gnd van Beke 

en Rutgherus, bv voornoemde Goeswinus, 1/3 deel in (1) een huis en tuin in 

Gestel, ter plaatse Herlaar, tussen erfgoed dat was van Beatrix van der 

Molen enerzijds en Gerardus gnd Scunde? anderzijds, (2) een akker naast het 

huis en tuin, belast met cijnzen. 

 

Solvit. 

Goessuinus dictus Mutsaert commorans in Halle ut dicebat terciam partem 

ad se spectantem in domo et orto sitis in parochia de Ghestel ad locum 

dictum Herlaer inter hereditatem que fuerat Beatricis van der Molen ex 

uno et hereditatem Gerardi dicti Sc[un?]de ex alio et in agro terre sito 

ibidem iuxta domum et ortum predictos ut dicebat scilicet dividendo 

dictos domum ortum atque agrum in tres partes equales unam terciam ex 

hiis hereditarie vendidit Willelmo dicto de Beke et Rutghero fratri dicti 
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Goeswini promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

de jure solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 001v 11 ±do 30-12-1367. 

Johannes gnd die Heirde bakker verhuurde aan Nicholaus gnd Roijter 3 morgen 

land ter plaatse Oetheren, tussen Henricus Roempot enerzijds en Ludekinus 

Maes anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingaande heden, voor 7 pond 4 

schelling, geld waarmee rogge op de markt van Den Bosch wordt gekocht, elk 

jaar met Sint-Martinus te betalen. 

 

Solvit ....... 

Jo dictus die Heirde pistor tria iugera terre ad se spectantia sita ad 

locum dictum Otheren inter hereditatem Henrici Roempot ex uno et 

hereditatem Ludekini Maes ex alio ut dicebat locavit recto locacionis 

modo Nicholao dicto Roijter ab eodem ad spacium sex annorum a dato 

presentium deinceps sine medio subsequentium pro septem libris et quatuor 

solidis illius monete cum qua siligo tempore solucionis in Buscoducis 

super forum emetur dandis anno quolibet eorundem Martini hyemalis 

promittens warandiam pro premissis (dg: et aliam obligationem deponere) 

ita quod suum manipulum etc et aliam obligationem deponere. Testes datum 

ut supra. Et erunt due littere. 

 

BP 1175 f 001v 12 ±do 30-12-1367. 

Henricus gnd Cnodde zvw Johannes gnd van der Garst van Os verkocht aan 

Johannes gnd Rike zvw Johannes Rike een n-erfcijns van 40 schelling geld, 

met Kerstmis (25-12) te Den Bosch te betalen, gaande uit ½ morgen land in 

Oss ter plaatse gnd Krussenbeemd, tussen Alardus zv Selekinus Hoetman 

enerzijds en Yda van Heijsel anderzijds. 

 

Henricus dictus Cnodde filius quondam Johannis dicti van der Garst de Os 

hereditarie vendidit Jo dicto Rike filio quondam Jo Rike hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitate Domini et ad 

Buscum tradendum ex dimidio iugero terre sito in parochia de Os ad locum 

dictum Crussenbeemt inter hereditatem Alardi filii Selekini Hoetman ex 

uno et hereditatem Yde de Heijsel ex alio ut dicebat promittens warandiam 

questionem proximitatis et obligationem aliam deponere promittens 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 001v 13 ±do 30-12-1367. 

Arnoldus van Bladel snijder verkocht aan Mathijas Mutsaert en zijn vrouw 

Mechtildis dv Katerina ?Voghels een deel129 van een erfgoed, voor 22 voet en 

achter 23½ voet breed, in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, naast 

erfgoed van Bodo zvw Ghisekinus Tijmerman, af te meten van een erfgoed van 

voornoemde Bodo richting het huis, waarin voornoemde Arnoldus woont, met de 

gebouwen op dat stuk, belast met 3 pond 10 schelling paijment b-erfcijns 

aan verkoper, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis. 

 

Arnoldus de Bladel sartor quandam partem hereditatis ante XXII pedatas et 

retro XXIIIJ pedatas in latitudine continentem s[itam] in Buscoducis ad 

vicum dictum Buerde contigue iuxta hereditatem Bodonis filii quondam 

Ghisekini Tijmerman scilicet m[ensu]rando dictam partem hereditatis ab 

hereditate dicti Bodonis versus domum in qua dictus Arnoldus ad presens 

moratur cum edi[ficiis] in eadem parte hereditatis consistentibus ut 

dicebat hereditarie vendidit Mathije Mutsaert et Mechtildi sue uxori 

filie (dg: quondam) #Kate[rine]# [?Vo]ghels promittens warandiam (dg: qu) 

et obligationem aliam deponere exceptis tribus libris et decem solidis 

hereditarii census pagamenti dict[o] (?dg: empto[ri]) #venditori# ....... 

(dg: exinde solvendis testes datum ut supra) mediatim Johannis et 

                         
129 Zie → BP 1175 f 032v 04 do 26-02-1372 (1), overdracht van dit deel. 
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mediatim solvendis #Domini#. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 001v 14 ±do 30-12-1367. 

Willem van Hijntam verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willem de Hijntam prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1175 f. 002r. scan 1175_002-R. 

 Sexta post nativitatis Domini: vrijdag 31-12-1367. 

 In crastino circoncisionis: zondag 02-01-1368. 

 Tercia post circumcisionem: dinsdag 04-01-1368. 

 

BP 1175 f 002r 01 ±do 30-12-1367. 

Voornoemde kopers beloofden aan de verkoper 15 mottoen met Pasen aanstaande 

(zo 09-04-1368) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt indivisi dicto venditori XV mutones ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 002r 02 ±do 30-12-1367. 

Henricus zvw Lambertus gnd Rijxken deed tbv zijn broer Gerardus afstand van 

een huis en erf die waren van Arnoldus van Langhel, in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Ghibo gnd Ghasteldonc enerzijds en 

erfgoed van Mathijas Zegher anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Lamberti dicti Rijxken super domo et area que 

fuerant Arnoldi de Langhel sitis in Busco ad vicum dictum Colperstraet 

inter hereditatem Ghibonis (dg: ..) dicti quondam Ghasteldonc ex uno et 

hereditatem Mathije Zegher ex alio ut dicebat atque super toto jure ad 

opus Gerardi sui fratris renunciavit promittens ratam servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1175 f 002r 03 ±do 30-12-1367. 

Arnoldus Dicbier ontving van Henricus Stakenborch en Goeswinus van Aa 72 

pond, die zij hem in een schepenbrief beloofd hadden. 

 

Arnoldus Dicbier palam recognovit sibi Henricum Stakenborch et Goeswinum 

de Aa plenarie persolvisse LXXII libras quas ipsi sibi promiserant 

persolvere #in litteris scabinorum ut dicebat# clamans inde quitos et ab 

omnibus promissionibus quas ipsi Henricus et Goessuinus simul dicto 

Arnoldo promiserant occacione quacumque a quocumque tempore preterito. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1175 f 002r 04 ±do 30-12-1367. 

Marcelius van Ghemert zvw Ancelmus snijder van Ghemert ontving van Arnoldus 

Hoernken 2 pond groten, die Johannes Zanderi en zijn vrouw Truda vermaakt 

hadden aan Willelmus, eertijds bv voornoemde Marcelius, en aan zijn dochter 

Jutta. 

 

Marcelius de Ghemert filius quondam Ancelmi sartoris de Ghemert palam 

recognovit se recepisse ab Arnoldo Hoernken duas libras grossorum quas 

Johannes Zanderi et Truda eius uxor (dg: Jutte filie quondam) Willelmo 

fratre! quondam dicti Marcelii et Jutte sue filie legaverant ut dicebat 

clamans quitos etc. Testes Spina et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1175 f 002r 05 ±do 30-12-1367. 

Petrus van Berze ontving van voornoemde Arnoldus 18 pond die voornoemde 

Johannes en Truda aan hem vermaakt hadden en die voornoemde Arnoldus aan 

hen verschuldigd was. 
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Petrus de Berze palam recognovit sibi dictum Arnoldum plenarie 

persolvisse XVIII libras quas dicti Johannes et Truda sibi [legaverant] 

ut dicebat et quas dictus Arnoldus ipsis debebat etc clamans quitos etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 002r 06 ±do 30-12-1367. 

Voornoemde Petrus van Berze ontving van voornoemde Marcelius van Ghemert 8 

pond die voornoemde Johannes et Truda aan voornoemde Petrus vermaakt 

hadden. 

 

Dictus Petrus palam recognovit se recepisse octo libras (dg: quas) a 

dicto Marcelio de Ghemert quas dicti Jo et [Truda] dicto Petro legaverant 

ut dicebat clamans quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 002r 07 vr 31-12-1367. 

Denkinus zvw Gleijnus gnd Gleijn droeg over aan zijn broer Hermannus het 

deel, dat aan voornoemde Denkinus gekomen was na overlijden van zijn 

ouders, in een huis en erf van wijlen voornoemde Gleijnus, in Den Bosch, in 

een straat die loopt van de Markt naar de Kerkstraat, tussen erfgoed van 

Johannes Cuper enerzijds en erfgoed van Gerardus Pasteijbecker anderzijds. 

 

Denkinus filius quondam Gleijni dicti Gleijn totam partem et omne jus 

sibi de morte quondam suorum parentum jure successionis hereditarie 

advolutas in domo et area (dg: qu) dicti quondam Gleijni sita in Busco in 

vico tendente a foro versus (dg: ecclesiam) vicum ecclesie inter 

hereditatem Johannis Cuper ex uno et inter hereditatem [G]erardi 

Pasteijbecker ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Hermanno suo 

(dg: fratri) fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Scilder et Maechelini datum sexta post nativitatis 

Domini. 

 

BP 1175 f 002r 08 vr 31-12-1367. 

De broers Petrus en Johannes, kvw Johannes van Leende,Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. droegen over aan Johannes van Best 2/3 deel in ¼ deel van een 

huis130,131 en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen de stadsmuur 

enerzijds en erfgoed van wijlen Hadewigis Bobben anderzijds. 

 

Petrus et Johannes fratres liberi quondam Johannis de Leende duas tercias 

partes ad se spectantes in quarta parte domus et aree site in Busco in 

vico Vuchtensi inter murum opidi de Busco ex uno et inter hereditatem 

quondam Hadewigis Bobben ex alio ut dicebat videlicet dividendo dictam 

quartam partem domus et aree supradicte in tres partes equales duas de 

hiis ut dicebant hereditarie supportaverunt Johanni de Best promittentes 

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

Scilder datum supra. 

 

BP 1175 f 002r 09 zo 02-01-1368. 

Bela wv Alardus gnd Brouwen droeg over aan haar zoon Reijnerus haar deel in 

alle goederen, gelegen zowel in Den Bosch als onder het rentmeesterschap 

van de stad. 

 

Bela relicta quondam Alardi dicti Brouwen #cum suo tutore# totam partem 

et omne jus sibi competentes quovismodo in quibuscumque (dg: 

hereditatibus) bonis tam hereditariis quam paratis ubicumque locorum 

#tam# in oppido de Buscoducis quam in villicaccione de Busco 

consistentibus sive sitis ut dicebat hereditarie supportavit Reijnero suo 

filio et effestucando promittens cum tutore ratam servare. Testes Spina 

                         
130 Zie ← BP 1175 f 060r 09 di 28-12-1367 (1), overdracht van de helft in dit huis. 
131 Zie → BP 1177 f 356v 09 do 25-04-1387, verkoop van de helft in de helft van dit huis. 
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et Scilder datum in crastino circoncisionis. 

 

BP 1175 f 002r 10 zo 02-01-1368. 

Johannes van den Camp en Arnoldus zvw Mijchaelis van der Tanghelrijt 

beloofden aan Theodericus van Doorn 40 pond na maning te betalen. 

 

Johannes van den Camp et Arnoldus filius quondam Mijchaelis van der 

Tanghelrijt promiserunt indivisi super omnia Theoderico de Spina XL 

libras monete ad monitionem persolvendas. Testes (dg: datum) Spina et 

Nijcholaus datum supra. 

 

BP 1175 f 002r 11 zo 02-01-1368. 

Voornoemde Arnoldus beloofde voornoemde Johannes hiervan schadeloos te 

houden. 

 

Dictus Arnoldus promisit #super omnia# dictum Johannem ab hiis indempnem 

servare (dg: et ad maiorem securitatem dicte q). 

 

BP 1175 f 002r 12 di 04-01-1368. 

Albertus zv Arnoldus gnd van Kessel verklaarde dat Johannes Luweken aan al 

zijn verplichtingen heeft voldaan. 

 

Albertus filius Arnoldi dicti de Kessel palam recognovit sibi Johannem 

Luweken plenarie satisfecisse de omnibus promissionibus et obligationibus 

sibi factis #usque in diem presentem# ab eodem Jo clamans quitum etc. 

Testes Spina et Loze datum tercia post circumcisionem. 

 

BP 1175 f 002r 13 di 04-01-1368. 

Petrus gnd Brocke droeg over aan Willelmus en Andreas, kvw Johannes gnd 

Scouve, het vruchtgebruik in een huis en erf in Den Bosch, aan het einde 

van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed dat was van wijlen Nijcholaus van 

Boekel enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes van den Hovel anderzijds. 

 

Petrus dictus Brocke (dg: co) suum usufructum atque totum jus sue vitalis 

possessionis (dg: ut) quem et quod ipse habuit seu quoad vitam suam 

habere potuit ad! debuit quovismodo in domo et area sita in Busco in fine 

vici Hijntamensis inter hereditatem que fuerat quondam Nijcholai de 

Boek[el] ex uno et inter hereditatem quondam Johannis van den Hovel ex 

alio ut dicebat legitime supportavit Willelmo et Andree liberis quondam 

Johannis dicti Scouve promittens ratam servare. Testes Spina et Loze 

datum supra. 

 

BP 1175 f 002r 14 di 04-01-1368. 

Voornoemde broers Willelmus en Andreas, kvw Johannes gnd Scouve, droegen 

voornoemd huis132 en erf over aan Johannes gnd Nouden handschoenmaker. 

 

Quo facto dicti fratres dictam domum et aream hereditarie supportaverunt 

Johanni dicto Nouden cyrothecario promittentes indivisi (dg: warandiam et 

obligationem deponere ratas servare et obligationem ex parte eorum 

deponere) warandiam et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1175 f 002r 15 di 04-01-1368. 

Rodolphus zvw Johannes van Tefelen ev Mechtildis dvw Andreas van Eerde 

droeg over aan Goeswinus zvw Franco Harinc het deel dat aan hem en zijn 

voornoemde vrouw Mechtildis gekomen was na overlijden van Gertrudis evw 

Nijcholaus zvw voornoemde Franco Harinc en van kinderen van wijlen 

voornoemde Gertrudis en Nijcholaus, in alle goederen die voornoemde wijlen 

Nijcholaus en Gertrudis tezamen bezaten. Vervolgens deed Theodericus Rover 

                         
132 Zie → BP 1181 p 211r 02 do 27-03-1399, dit huis was nu van wijlen Ghibo van Best en kwam 
aan zijn schoonzoon Henricus zv Theodericus van Hezewijc. 
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van Tefelen hiervan afstand. 

 

Rodolphus filius quondam Johannis de Tefelen maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Mechtildis sue uxoris filie quondam Andree de Eerd[e] totam 

partem et omne jus sibi et dicte Mechtildi sue uxori (dg: successione adv 

successione advolutas) de morte quondam Gertrudis (?dg: re[licte]) uxoris 

quondam Nijcholai filii quondam Franconis Harinc et liberorum eorundem 

quondam Gertrudis et Nijcholai successione advolutas in omnibus et 

singulis bonis tam mobilibus quam immobilibus hereditariis atque paratis 

(dg: ub) que dicti quondam Nijcholaus et Gertrudis coniuges simul 

possiderunt ....... ubicumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat hereditarie supportavit Goeswino filio quondam Franconis Harinc 

predicti promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Quo facto constitutus coram scabinis infrascriptis Theodericus Rover de 

Tefelen super dictis bonis et jure (dg: hereditarie) ad [opus] dicti (dg: 

Fr) Goeswini (dg: ad op) hereditarie renunciavit effestucando promittens 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 002r 16 di 04-01-1368. 

Goeswinus zvw Franco Harinc, zijn zoon Franco en Nijcholaus gnd Brodeken 

beloofden aan voornoemde Rodolphus zvw Johannes van Tefelen 56 pond, 1 

mottoen voor 26 groot gerekend133, met Sint-Margriet aanstaande (do 13-07-

1368) te betalen. 

 

Goeswinus filius quondam Franconis Harinc et Franco eius filius et 

Nijcholaus dictus Brodeken promiserunt indivisi super omnia dicto 

Rodolpho filio quondam Johannis de Tefelen LVI libras mutone pro XXVI 

grossis computato ad festum beate Margarete proxime persolvendas. Testes 

datum supra. 

 

BP 1175 f 002r 17 di 04-01-1368. 

De eerste twee zullen voornoemde Nijcholaus schadeloos houden. 

 

Duo primi servabunt dictum Nijcholaum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 002r 18 di 04-01-1368. 

Voornoemde Goeswinus beloofde voornoemde Rodolphus schadeloos te houden van 

alle schulden van Nijcholaus zvw Henricus, bv voornoemde Goeswinus. 

 

Dictus Goeswinus promisit super omnia dictum (dg: Joh) Rodolphum 

indempnem servare ab omnibus debitis in quibus Nijcholaus filius quondam 

Henrici fratris dicti Goeswini fuerat obligatus #quibuscumque personis# 

ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 002r 19 di 04-01-1368. 

Voornoemde Goeswinus en zijn zoon Franco beloofden aan Arnoldus gnd Pelser 

van Berlikem 18 mottoen ... ....... te betalen. 

 

Dictus Goeswinus et Franco eius filius promiserunt indivisi super omnia 

Arnoldo dicto Pelser de Berlikem decem et octo mutones ad ....... 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 002r 20 di 04-01-1368. 

Coelkinus neef van wijlen Elijas droeg over aan Ghisbertus Keijot zvw 

Henricus Keijot en Johannes Priker zvw Johannes van Pettelaer een lijfrente 

                         
133 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042v scan 084, 1367, Item ontfaen van der stat XVI 
lib enen mottoen voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-043r scan 085, 1367, 

Item gecocht tiegen Goedeken Posteels soen IIII lib siaers om LXII lib den mottoen gerekent 

voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-045r scan 089, 1367, Ghecoft bi 

Gerard Groij end Ant van Beke als proest onser Vrouwen IIII lib !tsairs teghen Jan Piken Heijn 

Becker soen lib om XVI lib den mottoen voer XXVI gr …. 
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van 23 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis?, gaande uit alle goederen van Ghiselbertus zvw Godefridus gnd 

Keijot van Gestel bij Herlaer, aan voornoemde Celkinus verkocht door 

voornoemde Ghisbertus. 

 

Coelkinus (dg: f) cognatus quondam Elije annuam #et# vitalem pensionem 

viginti trium librarum monete solvendam anno quolibet ad suam vitam et 

non ultra mediatim Jo et mediatim ....... ex omnibus et singulis bonis 

Ghiselberti filii quondam Godefridi dicti Keijot de Ghestel prope Herlaer 

ubicumque locorum etc venditam dicto Celkino [a dicto] Ghisberto prout in 

litteris legitime supportavit Ghisberto Keijot filio quondam Henrici 

Keijot et Jo Priker filio quondam Johannis de Pettelaer supportavit [cum 

litteris et iure promittens] ratam servare. Testes Spina et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1175 f 002r 21 di 04-01-1368. 

....... ....... Priker beloofden aan voornoemde Coelkinus een lijfrente van 

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

gaande uit al hun goederen. 

 

....... ....... ....... Priker promiserunt super omnia se daturos et 

soluturos dicto Coelkino annuam et vitalem pensionem quindecim librarum 

anno ....... ....... ....... ....... ....... ....... Toelkino mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex omnibus suis bonis ubicumque sitis tali 

condicione quod cum ....... ....... ....... ....... 

 

1175 f. 002v. scan 1175_002-V. 

 Tercia post circoncisionem: dinsdag 04-01-1368. 

 In vigilia epyphanie: woensdagavond 05-01-1368. 

 In crastino epyphanie: vrijdag 07-01-1368. 

 Sabbato post epyphanie: zaterdag 08-01-1368. 

 

BP 1175 f 002v 01 di 04-01-1368. 

Theodericus gnd Kerneer van Beke ev Margareta dvw Johannes metten Bemme 

verkocht aan Henricus gnd Hadewigen zoen zvw Henricus zv Jacobus een huis 

en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus 

Loijen de oudere enerzijds en erfgoed van Johannes van Scijnle anderzijds, 

strekkend van de Kerkstraat tot aan erfgoed van wijlen Johannes gnd 

Crullen, belast met een b-erfcijns van 53 schelling 3 penning gemeen 

paijment. 

 

Theodericus dictus Kerneer de Beke maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Margarete #sue uxoris# filie quondam Johannis metten Bemme 

domum et aream sitam in Busco in vico ecclesie inter hereditatem quondam 

Henrici Loijen senioris ex uno et inter hereditatem Jo de Scijnle ex alio 

ut dicebat cum omnibus suis attinentiis tendentem a (verbeterd uit: cum) 

dicto vico ecclesie usque ad hereditatem #quondam# Jo dicti Crullen ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico dicto Hadewigen #zoen# filio quondam 

Henrici #filii# Jacobi ab eodem promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto hereditario censu quinquaginta trium solidorum et trium 

denariorum communis pagamenti annuatim exinde solvendo. Testes Spina et 

Scilder datum tercia post circoncisionem. 

 

BP 1175 f 002v 02 di 04-01-1368. 

Johannes van Scijndel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jo de Scijndel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 002v 03 di 04-01-1368. 

Voornoemde koper Henricus gnd Hadewigen zoen zvw Henricus zv Jacobus 

beloofde aan Jordanus van Roesmalen smid 11 pond groten, 1 mottoen voor 28 
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groot gerekend134, met Pasen aanstaande (zo 09-04-1368) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia Jordano de Roesmalen fabro (dg: sex 

libras grossorum monete ad carnisprivium proximum et to) undecim libras 

grossorum (dg: monete) mutone pro viginti octo grossis computato ad pasca 

proxime persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 002v 04 di 04-01-1368. 

Rutgherus van Boemel en Ghisbertus Kesselman zv Ghisbertus Kesselman 

beloofden aan Goeswinus Proefst 83 mottoen met Vastenavond aanstaande (di 

22-02-1368) te betalen. 

 

Rutgherus de Boemel et Ghisbertus Kesselman filius Ghisberti Kesselman 

promiserunt indivisi super omnia Goeswino Proefst octuaginta tres mutones 

ad carnisprivium #proximum# persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 002v 05 di 04-01-1368. 

Ludekinus gnd Haghen droeg over aan Henricus van de Kerkhof van Ghoerle 

snijder de helft in (1) 7 hont land uit Duizend Morgen van de stad Den 

Bosch, welke 7 hont eertijds waren van wijlen Henricus gnd Loef van 

Maastricht, tussen de plaats Hogedonk enerzijds en Bartholomeus gnd van 

Meghen anderzijds, (2) een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te 

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

en erf in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, direct naast de Swengelbrug, 

tussen de stroom enerzijds en erfgoed van Rodolphus Wekel de jongere 

anderzijds, het geheel? aan Arnoldus gnd van den Berghe zvw Henricus gnd 

van den Berghe verkocht door Rodolphus, Arnoldus en Aleijdis, kvw 

voornoemde Henricus gnd Loef, en welke 7 hont land en erfcijns voornoemde 

Ludekinus Haghen vernaderd had. Voornoemde helft van de 7 hont land mag 

slechts aan medepoorters van de stad Den Bosch worden verkocht. 

 

Ludekinus dictus Haghen #medietatem ad se spectantem in# septem hont 

terre de mille jugeribus (dg: terre) communitatis oppidi de Busco que 

quidem septem hont terre dudum fuerant (dg: dicti) quondam Henrici dicti 

Loef de Traiecto Inferiori! sitis inter locum dictum Hoghedonc ex uno et 

inter hereditatem Bartholomei dicti de Meghen ex alio atque #in# annuo et 

hereditario censu viginti solidorum monete solvendo hereditarie mediatim 

Jo et mediatim Domini de domo et area sita in Busco ad vicum 

Hijnthamensem contigue juxta pontem ibidem consistentem dictum vulgaliter 

Swenghelbrugghe inter aquam ibidem currentem ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi Wekel junioris ex alio (dg: vendito) venditam (dg: Jo) Arnoldo 

dicto van den Berghe filio quondam Henrici dicti van den Berghe (dg: 

prout in litteris et que septem hont terre et hereditarium censum XX 

solidorum dicte monete dictus Ludekinus Haghen e iure proximitatis) a 

Rodolpho et Arnoldo fratre et Aleijde liberis quondam Henrici dicti Loef 

predicti prout in litteris et que septem hont terre et hereditarium 

censum viginti solidorum dicte monete dictus Ludekinus Haghen e jure 

proximitatis redemit et quitavit prout in quibusdam aliis litteris etc 

hereditarie supportavit Henrico de Atrio (dg: filio) #de Ghoerle# sutori 

simul cum dictis litteris et #omnibus# aliis litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod 

dictus Henricus de Atrio non vendet dictam medietatem septem hont terre 

nisi suis cooppidanis. Testes datum supra. 

 

                         
134 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042v scan 084, 1367, Item ontfaen van der stat XVI 
lib enen mottoen voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-043r scan 085, 1367, 

Item gecocht tiegen Goedeken Posteels soen IIII lib siaers om LXII lib den mottoen gerekent 

voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-045r scan 089, 1367, Ghecoft bi 

Gerard Groij end Ant van Beke als proest onser Vrouwen IIII lib !tsairs teghen Jan Piken Heijn 

Becker soen lib om XVI lib den mottoen voer XXVI gr …. 
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BP 1175 f 002v 06 wo 05-01-1368. 

Gerardus gnd van Esche smid ev Jutta dvw Arnoldus van de Kerkhof? en 

Henricus szvw Nijcholaus gnd Kocs zoen van Lieshout ev Elizabeth dvw 

voornoemde Nijcholaus verkochten aan Johannes Mesmaker, tbv hem en Gerardus 

zvw Henricus van Vessen, een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

over de Molenbrug, tussen erfgoed waarin Johannes gnd Vleminc woont 

enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Mesmaker anderzijds, aan Robbinus gnd 

van Lieshout smid verkocht door Johannes gnd Bac zvw Bertoldus gnd Bac van 

Westilborch, en welk huis en erf aan voornoemde Gerardus, Henricus en hun 

vrouwen gekomen was na overlijden van voornoemde Robbertus en zijn vrouw 

Enghelberna. 

 

Gerardus dictus de Esche faber maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Jutte sue uxoris filie quondam Arnoldi de Atrio? et Henricus (dg: dictus) 

gener quondam Nijcholai dicti Kocs zoen de Lieshout (dg: domum) maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam (dg: q) dicti 

Nijcholai domum et aream sitam in Busco in vico Vuchtensi ultra pontem 

molendini ibidem inter hereditatem in qua Johannes dictus Vleminc ad 

presens moratur ex uno latere et inter hereditatem Johannis dicti 

Mesmaker ex alio latere venditam Robbino dicto de Lieshout fabro a 

Johanne dicto Bac filio quondam Bertoldi dicti Bac de Westilborch prout 

in litteris et quas domum et aream (dg: dictus) dicti Gerardus et 

Henricus sibi et dictis suis uxoribus de morte dicti quondam Robberti 

(dg: successione adv) et Enghelberne quondam sue uxoris successione 

advolutas esse dicebant hereditarie (dg: s) vendiderunt Johanni Mesmaker 

ad opus sui et ad opus Gerardi filii quondam Henrici de Vessen ab eisdem 

supportaverunt cum dictis litteris et omnibus aliis litteris quas inde 

habebat etc et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Lijsscap et Scilder datum in vigilia epyphanie. 

 

BP 1175 f 002v 07 vr 07-01-1368. 

Theodericus zvw Theodericus zv Theodericus gnd Heijlen zoen verkocht aan 

zijn oom Henricus zv Theodericus gnd Heijlen een stuk heide in Schijndel, 

tussen een akker gnd Schuwenbraak enerzijds en Theodericus gnd Heijlen 

anderzijds. De onmondige broer van Theodericus, Willelmus, zal afstand 

doen. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Theoderici filii (dg: quondam) Theoderici 

dicti Heijlen zoen peciam (dg: pe) merice sitam in parochia de Scijnle 

inter (dg: p) agrum terre dictum Scuwenbrake ex uno et inter hereditatem 

Theoderici dicti Heijlen ex alio latere ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico filio Theoderici dicti Heijlen zoen suo avunculo ab eodem 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere promisit 

insuper dictus venditor (dg: quod) super omnia quod ipse Willelmum suum 

fratrem adhuc impuberem existentem ut dicebat quamcito ad annos 

pubertatis pervenerit super dicta pecia merice et jure ad opus dicti 

emptoris hereditarie faciet renunciare. Testes Spina et Maechelini datum 

in crastino epiphanye. 

 

BP 1175 f 002v 08 vr 07-01-1368. 

Theodericus zvw Johannes zv Goeswinus beloofde aan Adam van Mierde 

clericus, tbv Elizabeth wv Egidius Hasekens, 50 rooskens mottoen na maning 

te betalen. 

 

Theodericus (dg: filius) filius quondam Johannis #filii# Goeswini 

promisit super omnia Ade de Mierde clerico ad opus Elizabeth relicte 

quondam Egidii Hasekens quinquaginta roeskens mottoen ad monitionem 

persolvendos. Testes Spina et Scilder datum supra. 
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BP 1175 f 002v 09 za 08-01-1368. 

Johannes Lijsscap, Thomas Valant en Katherina, kvw Thomas Valant, droegen 

over aan Henricus zv Johannes van den Eijnde wollenklerenwever alle 

goederen die aan hen gekomen waren na overlijden van Arnoldus van Ghestel, 

nzvw voornoemde Thomas. 

 

Johannes Lijsscap Thomas Valant et Katherina liberi quondam Thome Valant 

cum suo tutore omnia et singula bona tam mobilia quam immobilia 

hereditaria atque parata ipsis de morte quondam Arnoldi de Ghestel (dg: 

..) filii naturalis dicti quondam Thome #successione advoluta# ubicumque 

locorum etc ut dicebant hereditarie supportaverunt Henrico filio Johannis 

van den Eijnde textori laneorum promittentes #cum tutore# ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Spina et Wellinus datum 

sabbato post epyphanie. 

 

BP 1175 f 002v 10 za 08-01-1368. 

Henricus zv Johannes van den Eijnde beloofde aan voornoemde Johannes 

Lijsscap, Thomas en Katharina 21 pond, 1 mottoen voor 27 groot gerekend135, 

met Pasen aanstaande (zo 09-04-1368) te betalen. 

 

Henricus filius (dg: qu) Johannis van den Eijnde promisit Johanni 

Lijsscap Thome et Katharine predictis XXI libras (dg: monete ad) mutone 

pro XXVII grossis computato ad pascha proximum persolvendas. Testes datum 

supra. 

 

BP 1175 f 002v 11 za 08-01-1368. 

(dg: Mechtildis dv). 

 

(dg: Mechtildis filia). 

 

BP 1175 f 002v 12 za 08-01-1368. 

Willelmus gnd van Mulsen verkocht aan Egidius van Goerle zv Walterus van 

Goerle een huis en erf in Den Bosch, in de Rosmolenstraat, welke straat 

reikt van de Vughterstraat naar de nieuwe stadsmuur, welk huis en erf 

voornoemde Willelmus gekocht had van Willelmus zvw Willelmus van den 

Hornoc. 

 

Willelmus dictus de Mulsen domum et aream sitam in Buscoducis in vico 

dicto Rosmolen Straet tendente a vico Vuchtensi versus novum murum oppidi 

de Buscoducis quas domum et aream (dg: primodictus) dictus Willelmus erga 

Willelmum filium quondam Willelmi van den Hornoc emendo acquisiverat 

prout in litteris hereditarie vendidit Egidio de Goerle filio Walteri de 

Goerle ab eodem supportavit cum dictis litteris et omnibus aliis litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Spina et Maechelini datum supra. 

 

BP 1175 f 002v 13 za 08-01-1368. 

Voornoemde Egidius van Goerle zv Walterus van Goerle, koper, en Nijcholaus 

Brodeken beloofden aan Willelmus gnd van Mulsen, verkoper, 28 rooskens 

mottoen met Vastenavond aanstaande (di 22-02-1368) te betalen. 

 

Dictus Egidius emptor et Nijcholaus Brodeken promiserunt indivisi super 

omnia dicto venditori XXVIII roeskens mottoen ad carnisprivium proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
135 Vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-042v scan 084, 1367, Item ontfaen van der stat XVI 
lib enen mottoen voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-043r scan 085, 1367, 

Item gecocht tiegen Goedeken Posteels soen IIII lib siaers om LXII lib den mottoen gerekent 

voer XXVI gr. En vergelijk jaarrekening IOlVrBr 1232-116-045r scan 089, 1367, Ghecoft bi 

Gerard Groij end Ant van Beke als proest onser Vrouwen IIII lib !tsairs teghen Jan Piken Heijn 

Becker soen lib om XVI lib den mottoen voer XXVI gr …. 



Bosch’ Protocol jaar 1367. 

 

164 

BP 1175 f 002v 14 za 08-01-1368. 

Mechtildis dvw Danijel gnd Coster van Berlikem is verschuldigd aan Johannes 

van der Merendonc 200 oude schild, die voornoemde Mechtildis aan voornoemde 

Johannes beloofd had na maning te betalen. Ter meerdere zekerheid wilde ze 

waarschijnlijk tot onderpand stellen een huis en tuin in Berlicum {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Mechtildis filia quondam Danijelis dicti Coster de Berlikem palam 

recognovit se ex legitimo debito debere Johanni van der Merendonc in 

ducentis antiquis scutis quos dicta Mechtildis prefato Johanni ad sui 

monitionem promiserat persolvendos et ad maiorem securitatem solucionis 

dicte pecunie dicta Mechtildis domum et ortum ad se spectantes sitos in 

parochia de Berlikem. 

 

BP 1175 f 002v 15 za 08-01-1368. 

Johannes gnd Spikerman van Berze beloofde aan Coelkinus neef van wijlen 

Elijas 40 mottoen met Sint-Margriet aanstaande (do 13-07-1368) te betalen. 

 

Johannes dictus Spikerman de Berze promisit super omnia Coelkino cognato 

quondam Elije quadraginta mutones ad Margarete proximum ....... ....... 

....... ....... 

 

 


