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1176 mf3 A 03. f.82. 

A01 heeft een jaaraanduiding; A02 is leeg. 

 Sexta post oculi: vrijdag 18-03-1379. 

 Secunda post Mathie: maandag 28-02-1379. 

 Tercia post invocavit: dinsdag 01-03-1379. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 04-03-1379. 

 

Verbeterd tot BP 1176 f 095r 01 wo 14-12-1379. 

 

 

BP 1176 f 082r 01 ±vr 18-03-1379. 

Schuldbekentenis van een geldbedrag, met Pasen (zo 10-04-1379) te 

betalen, op straffe van 5. 

 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... pasca proxime persolvend.. sub 

pena quinque. Testes Lonijs et Coptiten datum ?supra ....... 

....... ....... 

 

BP 1176 f 082r 02 ±vr 18-03-1379. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 082r 03 ±vr 18-03-1379. 

Johannes Lonijs van Erpe en Willelmus Coptiten verklaarden dat 

Theodericus van Essche hen 70 gouden pieter leuvens en 35 Dordrechtse 

plakken betaald heeft, te weten van 402 pond, 1 gulden pieter voor 35 

schelling gerekend, die voornoemde Theodericus, Willelmus zvw 

Willelmus gnd ....... soen en Theodericus gnd Zuetmelc aan voornoemde 

Johannes en Willelmus Coptiten beloofd hadden. 

 

Johannes Leonii de Erpe et Willelmus Coptiten palam recognoverunt 

sibi Theodericum de Essche persolvisse (dg: LXXV) LXX gulden peter 

monete Lo[vaniensis] et XXV placken (dg: monete) Dordratenses 

scilicet de CCCC (dg: l-) et duabus libris #scilicet denarium 

gulden peter pro XXXV solidis computato# quas dictus Theodericus 

Willelmus filius quondam Willelmi dicti ....... soen et 

Theodericus dictus Zuetmelc predictis Johanni et Willelmo Coptiten 

#seu eorum alteri# promiserant prout (dg: litteris) in litteris 

(dg: legitime supportavit). Testes dicti Johannes et Willelmus 

datum supra. 

 

BP 1176 f 082r 04 ±vr 18-03-1379. 

Engbertus van Baex deed tbv Johannes van Eijcke zvw Willelmus van 

Stripe afstand van (1) een huis1 en erf, die waren van Ghibo gnd 

Bollaert, in Den Bosch, aan het eind van de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van Arnoldus gnd Abt schoenmaker enerzijds en erfgoed van 

wijlen Gerardus zvw Walterus anderzijds, (2) een b-erfcijns van 8 

schelling, gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

Engbertus de Baex super domo et are que fuerant Ghibonis dicti 

Bollaert sita in Busco ad finem vici Vuchtensis inter hereditatem 

Arnoldi dicti Abt sutoris ex uno et inter hereditatem quondam 

Gerardi filii quondam Walteri ex alio et super (dg: .......) 

                         
1 Zie → BP 1177 f 132r 02 do 30-06-1384, overdracht van een erfcijns 

uit dit huis. 
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hereditario censu octo solidorum solvendo anno quolibet 

hereditarie ex dicta domo et area (dg: prout) et super jure ad 

opus Johannis de Eijcke filii quondam Willelmi de Stripe 

renunciavit promittens ratam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 082r 05 ±vr 18-03-1379. 

Johannes van Eijcke zvw Willelmus van Stripe deed tbv Engbertus van 

Baex afstand van de helft van een beemd gnd Rogenbeemd, in Vught 

Sint-Petrus, tussen erfgoed behorend aan het Geefhuis in Den Bosch 

enerzijds en de tuinen van hr Johannes van Uden en andere naburen 

anderzijds. 

 

Johannes de Eijcke filius quondam Willelmi de Stripe super 

medietate cuiusdam prati dicti communiter Roghenbeemt siti in 

parochia sancti Petri de Vucht inter hereditatem spectantem ad 

mensam sancti spiritus in Busco ex uno et inter ortos domini 

Johannis de Uden et aliorum vicinorum ibidem ex alio ut dicebat ad 

opus Engberti de Baex renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 082r 06 ±vr 18-03-1379. 

Voornoemde Johannes van Eijcke zvw Willelmus van Stripe beloofde aan 

voornoemde Engbertus van Baex 60 Brabantse dobbel met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1379) te betalen. 

 

Dictus Johannes de Eijcke promisit dicto Engberto LX Brabant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 082r 07 ±vr 18-03-1379. 

Jacobus zvw Gerardus zv Nijcholaus zvw mr Gerardus steenbakker 

verkocht aan Godefridus Hoijer een b-erfcijns van 12 pond geld, uit 

een b-erfcijns2 van 60 pond voornoemd geld, welke cijns van 60 pond 

de broers Nijcholaus, voornoemde Jacobus, Ludekinus, Gerardus en 

Laurencius, kvw eerstgenoemde Gerardus beurden uit (1) 5/6 deel van 

een erfgoed, met muren en gebouwen, van wijlen eerstgenoemde 

Gerardus, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed der 

Minderbroeders enerzijds en erfgoed van Ghevardus van Eijndoven 

anderzijds, welke 5/6 delen Godefridus gnd Hoijer in cijns gekregen 

had van voornoemde Nijcholaus, Jacobus, Ludekinus, Gerardus en 

Laurencius, voor de cijnzen die hieruit gaan en voor voornoemde cijns 

van 60 pond, (2) 1/6 deel dat aan voornoemde Godefridus Hoijer en 

zijn vrouw Heijlwigis dvw eerstgenoemde Gerardus behoort in voornoemd 

erfgoed, muren en gebouwen. 

 

Jacobus filius quondam Gerardi filii (dg: quondam magistri) 

Nijcholai filii quondam magistri Gerardi (dg: Gerardi) lapicide 

hereditarium censum XII librarum monete ad [se] #spectantem# de 

hereditario censu sexaginta librarum dicte monete quem censum LX 

librarum Nijcholaus Jacobus predictus Ludekinus et Gerardus atque 

(dg: Ludekini fratres) [Lauren]cius fratres liberi (dg: dic) 

primodicti quondam Gerardi solvendum ?habuerunt hereditarie ex 

quinque sextis partibus hereditatis primodicti quondam Gerardi 

site in Busco ad forum inter hereditatem fratrum minorum ex uno et 

inter hereditatem Ghevardi de Eijndoven ex alio atque murorum et 

edificiorum super predictam hereditatem stantium ....... quas 

quinque sextas partes Godefridus (dg: Go) dictus Hoijer erga 

                         
2 Zie ← BP 1176 f 055r 08 za 06-03-1378, uitgifte van het erf voor 

deze erfcijns van 60 pond. 
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predictos Nijcholaum Jacobum Ludekinum Gerardum et Laurencium 

fratres pro censibus annuatim exinde solvendis et pro predicto 

censu LX librarum (dg: erga) ad censum acquisiverat (dg: prout in 

litteris) atque ex una sexta parte dictis Godefrido [Hoijer] et 

Heijlwigi sue uxori filie primodicti quondam Gerardi in predicta 

hereditate muris et edificiis competente quam sextam partem dicti 

Godefridus et Heijl[wigis simul cum dictis] quinque sextis 

partibus ad pignus imposuerunt pro solucione dicti census LX 

librarum prout in litteris hereditarie vendidit dicto Godefrido 

Hoijer (dg: pro) cum litteris ....... ....... ....... dicti census 

XII librarum promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 082r 08 vr 18-03-1379. 

Enghelberna van Essche gaf uit aan Johannes Becker zv Johannes gnd 

die Heirde de helft in een hoeve in Oss, ter plaatse gnd Aan die 

Voort, en in de beesten op deze hoeve; de uitgifte geschiedde voor de 

lasten, en thans voor een n-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren. 

 

Enghelberna de Essche cum suo tutore medietatem ad se spectantem 

in quodam manso (dg: qui fuerat quondam) sito in parochia de Os in 

loco dicto [A]en die Voert cum #in# omnibus agris terris pratis 

pascuis dicti mansi quocumque locorum consistentibus sive sitis et 

in ceteris attinentiis dicti mansi singulis et u[niversis] et in 

(dg: bonis) bestiis et bonis pecoralibus supra dictum mansum cum 

attinentiis consistentibus ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni Becker filio Johannis dicti die Heirde ab eodem 

hereditarie possidendam pro oneribus annuatim exinde prius de jure 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione octo 

[mo]diorum siliginis mensure de Busco danda dicte Enghelberne ab 

altero hereditarie (dg: hereditarie) purificatione ex dicta 

medietate promittens cum tutore warandiam pro premissis et aliam 

obligationem obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Coptiten Dijnter datum sexta post oculi. 

 

BP 1176 f 082r 09 ±ma 28-02-1379. 

Lambertus zvw Henricus gnd Godevarts soen van Uden ev Bela dvw 

Henricus van Lange? Braken verkocht aan Luijtgardis wv Johannes 

Scoepe, tbv haar en van haar kinderen, alle goederen die aan 

voornoemde Lambertus en zijn vrouw Bela gekomen waren na overlijden 

van voornoemde Henricus, vv voornoemde Bela, gelegen in de dingbank 

van Leende en Heze, ter plaatse gnd Riel en ter plaatse gnd te Hout, 

belast met cijnzen en pachten. De brief overhandigen aan Nijcholaus 

van Eijndoven. 

 

Lambertus filius quondam Henrici dicti Godevarts soen de Uden 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Bele sue uxoris filie 

quondam Henrici de Lange? Braken (dg: omnes here) omnia bona (dg: 

dicto) dictis Lamberto et Bele sue uxori de morte dicti quondam 

Henrici (dg: sui) patris #dicte Bele# successione advoluta 

#quocumque locorum# (dg: quocumque locorum sita in parochia de 

Roesmalen in loco) sita #et consistentia# (dg: in parochia de 

Gheldorp) #in jurisdictione dicta dinghebanc de Leende et de (dg: 

Hees) Heze# in loco dicto Riel (dg: ut dicebat hereditarie 

vendidit) et in loco dicto (dg: ten H) te Hout ut dicebat 

hereditarie vendidit Luijtgardi relicte quondam Johannis Stoepe ad 

opus sui et ad opus liberorum eiusdem Luijtgardis promittens 

warandiam (dg: et questionem prox) et aliam (dg: ex parte sui) 

#obligationem# deponere exceptis censibus et paccionibus exinde 

solvendis. Testes Ghisbertus et Tielkini datum se[cunda? post] 
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Mat[hie?]. Tradetur littera Nijcholao de Eijndoven. 

 

BP 1176 f 082r 10 ±ma 28-02-1379. 

Henricus van Goederheijle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Goederheijle prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 082r 11 ±ma 28-02-1379. 

Theodericus van Essche en zijn vrouw Elizabeth wv Henricus van 

Berlikem droegen over aan Robbertus van Neijsel het vruchtgebruik dat 

voornoemde Elizabeth heeft in alle erfgoederen en cijnzen van 

voornoemde wijlen Henricus, gelegen en te heffen in Berlicum. 

 

Theodericus de Essche maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue 

uxoris relicte quondam Henrici de Berlikem et dicta Elizabeth cum 

eodem tamquam cum tutore suum usufructum (dg: sibi compe) dicte 

Elizabeth competentem in omnibus hereditatibus #et censibus# dicti 

quondam Henrici sitis et solvendis in parochia de Berlikem (dg: ad 

[locum] dictum Wanberch) ut dicebant supportaverunt Robberto de 

Neijsel promittentes ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 082r 12 ±ma 28-02-1379. 

Beatrix dvw Walterus gnd Nennen soen verkocht aan haar broer Petrus 

alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar 

ouders, uitgezonderd een schuur met ondergrond en tuin in Gemonden, 

naast goederen te Wiel, direct naast wijlen Elizabeth Aben, welke 

schuur met ondergrond en tuin Henricus van Zeghenworp eerder 

verworven had van voornoemde Elizabeth?. 

 

Beatrix filia quondam Walteri dicti Nennen soen cum tutore omnia 

et singula bona hereditaria et parata sibi de morte quondam suorum 

parentum su[ccessione advoluta] quocumque locorum consistentia 

sive sita exceptis tamen horreo cum suo fundo et orto sitis in 

parochia de Ghemonden (dg: inter) iuxta bona te Wijel #contigue# 

iuxta (verbeterd uit: inter) hereditatem quondam Elizabeth Aben 

(dg: ex uno et inter hereditatem) quos horreum cum eius fundo et 

ortum Henricus de Zeghenworp prius erga dictam El[izabeth?] 

acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit Petro suo fratri 

promittens (dg: warandiam warandiam) cum tutore warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et ....... 

....... ....... 

 

BP 1176 f 082r 13 ±ma 28-02-1379. 

Vervolgens deed Henricus nzvw hr Henricus van Bucstel ridder afstand 

van voornoemde goederen. Wel behoudt voornoemde Henricus zijn 

afspraken in verband met zijn huwelijk gemaakt. 

 

Quo facto Henricus filius naturalis domini quondam Henrici de 

Bucstel militis super ?dictis bonis et jure ad opus dicti emptoris 

renunciavit promittens ratam servare salvis dicto Henrico suis 

(dg: ..) conventionibus (dg: .......) matrimonialibus (dg: in 

litteris super hoc confectis prius datis ....... sibi) sibi prius 

datis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 082r 14 ±ma 28-02-1379. 

Voornoemde Petrus, koper, beloofde aan zijn zuster, voornoemde 

Beatrix dvw Walterus gnd Nennen soen, 155 schilden, 12 plakken per 

schild gerekend, met Sint-Philippus-en-Jacobus (zo 01-05-1379) te 

betalen. 
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Dictus (dg: Hen) Petrus emptor promisit dicte Beatrici sue sorori 

(dg: XX CCC et X) #centum et LV# scilde scilicet XII placken pro 

scild computato (dg: ad) mediatim ad festum beatorum Philippi et 

Jacobi (dg: et mediatim Remigii proxime persolvendos testes datum 

supra) #Testes datum supra#. 

 

BP 1176 f 082r 15 ±ma 28-02-1379. 

En voornoemde Petrus, koper, beloofde aan zijn zuster, voornoemde 

Beatrix dvw Walterus gnd Nennen soen, 155 schilden, 12 plakken per 

schild gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1379) te 

betalen. 

 

Et centum et LV scilde XII placken pro scilt computato ad Remigii 

proxime. Testes datum supra. Et erunt due littere testes. 

 

BP 1176 f 082r 16 di 01-03-1379. 

Metta dvw Johannes Boede droeg al haar goederen over aan Rodolphus 

Moliaert?. 

 

Metta filia quondam Johannis Boede omnia sua bona quocumque 

locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit Rodolpho Moliaert? 

(dg: ....... .......) promittens ratam servare. Testes Ghisbertus 

et Tilkini datum 3a post invocavit. 

 

BP 1176 f 082r 17 ±di 01-03-1379. 

Theodericus Bathen beloofde aan Johannes van Enode 100 oude Franse 

schilden met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1379) te betalen. 

 

Theodericus Bathen promisit Johanni de Enode C aude scilde Francie 

vel valorem ad Martini proxime. Testes Rover et Ghisbertus datum 

....... post invocavit. 

 

BP 1176 f 082r 18 vr 04-03-1379. 

Henricus ..vaert van den Dike verkocht aan Petrus zv Johannes van 

Drueten van Os verwer een hofstad3 met gebouwen, in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes Ghevards enerzijds 

en erfgoed van hr Gerardus Cop priester anderzijds, aan hem verkocht 

door Margareta wv Nijcholaus van ......., belast met een b-erfcijns 

van 10 pond gemeen paijment. 

 

Henricus ..vaert van den Dike domistadium quoddam situm in Busco 

in vico dicto communiter Colperstraet inter hereditatem quondam 

[4Johannis] Ghevardi ex uno et inter hereditatem domini Gerardi Cop 

presbitri ex alio venditum sibi a Margareta relicta quondam 

Nijcholai de ....... ....... simul cum edificiis in dicto 

domistadio consistentibus ut dicebat hereditarie vendidit Petro 

filio Johannis de Drueten de Os tinctori [supportavit] cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepto hereditario censu decem librarum 

communis pagamenti p[rius] ....... ....... ....... ....... 

vendidit ut dicebat. [Testes] Ghisbertus et Lonijs datum sexta 

post invocavit. 

 

BP 1176 f 082r 19 ±vr 04-03-1379. 

Een contract van 1 of 2 regels dat afgescheurd is. 

 

                         
3 Zie ← BP 1175 f 054r 07 do 26-08-1367, er wordt afstand gedaan van 

een huis hier ter plaatse tbv Margareta dvw Ghevardus Stommeken. 
4 Aanvulling op basis van BP 1175 f 054r 07. 
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Een contract van 1 of 2 regels dat afgescheurd is. 

 

1176 mf3 A 04. f.82v. 

 In crastino Mathije: vrijdag 25-02-1379. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 04-03-1379. 

 Sabbato post invocavit: zaterdag 05-03-1379. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 09-03-1379. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 10-03-1379. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 11-03-1379. 

 

BP 1176 f 082v 01 vr 25-02-1379. 

Theodericus zvw hr Gerardus van Aa ridder droeg over aan zijn oom hr 

Willelmus van Aa ridder alle goederen die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders. De brief overhandigen aan Gerardus bv 

voornoemde Theodericus. 

 

[Theodericus filius] quondam domini Gerardi de Aa militis omnia 

sua bona sibi (dg: mor) de morte quondam suorum parentum 

successione advoluta quocumque locorum [consistentia sive sita] ut 

dicebat hereditarie supportavit domino Willelmo de Aa (dg: s) 

militi suo avunculo promittens ratam servare. Testes Lonijs et 

Coptiten datum in crastino Mathije. Tradetur littera Gerardo 

fratri dicti Theoderici. 

 

BP 1176 f 082v 02 vr 04-03-1379. 

Theodericus Kepken en Godefridus zvw Andreas van Berlikem beloofden 

aan Petrus Merla 24 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 10-

04-1379; 27+10=37 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Theodericus Kepken et Godefridus filius quondam Andree de Berlikem 

promiserunt Petro Merla XXIIII {hier staat een streep} aude scilde 

Francie ad pasca proxime persolvenda sub pena II. Testes 

Ghisbertus et Tielken datum sexta post invocavit. 

 

BP 1176 f 082v 03 vr 04-03-1379. 

Zebertus van Meghen verklaarde dat Willelmus van Ghiessen aan hem de 

achterstallige termijnen betaald heeft van de laatste drie jaar van 

een b-erfcijns5 van 30 schelling oude pecunia, die voornoemde 

Zebertus beurt uit (1) een huis6 en erf van Johannes van Meghen, vv 

voornoemde Zebertus, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, bij het 

gasthuis, en (2) 2 kamers achter voornoemd huis en erf. 

 

Zebertus de Meghen palam recognovit sibi Willelmum de Ghiessen et 

neminem alium persolvisse arrestadia sibi deficientia de 3 annis 

proxime preteritis scilicet occacione hereditarii census XXXta 

solidorum (dg: s) antique pecunie quem dictus Zebertus annuatim 

habet solvendum ex domo et area Johannis de Meghen patris dicti 

Zeberti sita in Busco in vico Hijntamensi prope hospitale et (dg: 

de) #ex# duabus cameris retro dictam domum et aream situatis ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 082v 04 vr 04-03-1379. 

Heijlwigis dvw Gerardus Scaden de oudere verkocht aan Gerardus zvw 

Henricus van Osse alle goederen die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar broers Jacobus Scaden en Willelmus Scaden, 

waarbij zij echter behield een huis en erf van voornoemde wijlen 

Gerardus Scaden, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, en 

                         
5 Zie → BP 1176 f 116v 10 ma 08-08-1379, verkoop van deze erfcijns van 30 schelling. 
6 Zie ← BP 1175 f 216v 18 ±wo 06-02-1370, verkoop van een erfcijns van 20 schelling 
uit 1/3 deel van waarschijnlijk dit huis, erf en kamers. 
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een huis en erf van wijlen voornoemde Jacobus, in Den Bosch, aan de 

Vismarkt. 

 

Heijlwigis filia quondam Gerardi Scaden (dg: cum tutore) senioris 

cum tutore omnia bona sibi de morte quondam Jacobi (dg: sui) 

Scaden (dg: sui fratris) atque de morte quondam Willelmi Scaden 

suorum fratrum successione advoluta exceptis sibi et reservatis 

domo et area dicti quondam Gerardi Scaden sita in Busco ad finem 

Orthensem et domo et area dicti quondam Jacobi sita in Busco ad 

forum piscium ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio 

quondam Henrici (dg: Ossen) #de Osse# promittens cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Tielken et 

Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 082v 05 vr 04-03-1379. 

Nijcholaus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Kessel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 082v 06 za 05-03-1379. 

Henricus zv Henricus Coelborner verkocht aan Arnoldus Zeghers soen 

een deel7,8 van een hofstad in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Matheus van Wetten enerzijds en erfgoed van Godefridus 

Wouters soen anderzijds, te weten het deel direct naast voornoemde 

Matheus, welk deel, vóór bij de gemene weg, 23 voet breed is, en 

achter 16 voet, en welk deel reikt van de gemene weg achterwaarts tot 

aan de gemeinten, en welk deel aan hem in cijns was gegeven door 

Petrus Bierman, belast met cijnzen in de brief vermeld. 

 

Henricus filius Henrici Coelborner quandam partem domistadii siti 

in Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Mathei de 

Wetten ex uno et hereditatem Godefridi Wouters soen ex alio 

scilicet illam partem que sita est contigue iuxta hereditatem 

antedicti Mathei que pars continet ante iuxta communem platheam 

latitudinem XXIII pedatas #-rum# et retro latitudinem XVI 

pedatarum (dg: -s) et que pars tendit a communi plathea retrorsum 

linealiter usque ad communitates datam sibi ad censum a Petro 

Bierman prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo Zeghers 

soen supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus in dictis 

litteris comprehensis. Testes Ghisbertus et Lonijs datum sabbato 

post invocavit. 

 

BP 1176 f 082v 07 za 05-03-1379. 

Henricus zv Johannes Leijten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius Johannis Leijten prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 082v 08 wo 09-03-1379. 

Nicholaus Reijnkens en Theodericus Huijsken beloofden aan Johannes 

van Andel tbv Wolterus van Erpe 58 Franse schilden en 14 Dordrechtse 

plakken met Sint-Lambertus aanstaande (za 17-09-1379) te betalen. 

 

Nicholaus Reijnkens et Theodericus Huijsken promiserunt Johanni de 

Andel #ad opus Wolteri de Erpe# (dg: LV) LVIII scuta Francie et 

                         
7 Zie → BP 1176 f 327v 12 do 26-11-1383, verkoop van dit deel. 
8 Zie → BP 1176 f 115r 10 do 21-07-1379, verkoop van 20 schelling uit 

een cijns van 3 pond, gaande uit een deel van deze hofstad, welk deel 

echter aan de voorzijde 18 voet breed is. 
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XIIII Dordrecht placken ad Lamberti proxime persolvendos. Testes 

Ghisbertus [et] Tielken datum quarta post reminisere. 

 

BP 1176 f 082v 09 wo 09-03-1379. 

Theodericus Huijsken zal Nicholaus Reijnkens schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Theodericus servabit Nicholaum indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 082v 10 wo 09-03-1379. 

Voornoemde Nicholaus Reijnkens en Theodericus Huijsken, beloofden aan 

Theodericus en Henricus, kv Cristianus van den Hoevel, 90 oude 

schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1379) te betalen. 

 

Dicti duo debitores promiserunt Theoderico et Henrico liberis 

Cristiano van den Hoevel nonaginta scuta antiqua vel valorem ad 

Johannis proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 082v 11 wo 09-03-1379. 

Voornoemde Theodericus Huijsken zal Nicholaus Reijnkens schadeloos 

houden. 

 

Solvit. 

Dictus Theodericus servabit Nicholaum indempnem. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 082v 12 wo 09-03-1379. 

Voornoemde Theodericus Huijsken en Nicholaus Reijnkens beloofden aan 

Hubertus Abt 20 oude schilden, een helft te betalen met Pasen (10-04-

1379) en de andere helft met Sint-Jan (vr 24-06-1379). 

 

Dictus Theodericus Huijsken et Nicholaus Reijnkens promiserunt 

Huberto Abt XX scuta antiqua vel valorem mediatim pasce et 

mediatim Johannis persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 082v 13 wo 09-03-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 082v 14 do 10-03-1379. 

Gerardus Neve zvw Rodolphus zv Gerardus Neven soen verkocht aan 

Walterus van den Evershoet smid een b-erfcijns van 20 schelling, 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, naast 

huis en erf van Henricus gnd Lijsen soen, welke cijns Theodericus van 

Driele verworven had van broeder Dancardus, kloosterling van Porta 

Celi bij Den Bosch, en welke cijns eerstgenoemde Gerardus nu bezit. 

 

Gerardus Neve filius quondam Rodolphi filii Gerardi Neven soen 

hereditarium censum XXti solidorum solvendum hereditarie ex domo et 

area sita in Buscoducis in vico Orthensi contigue iuxta domum et 

aream Henrici dicti Lijsen soen et quem censum Theodericus de 

Driele erga fratrem Dancardum conventualem domus de Porta Celi 

prope Buscumducis ordinis heremitatis sancti Willelmi Omensis 

acquisiverat prout in litteris (dg: here) et quem censum 

primodictus Gerardus nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Waltero van den Evershoet fabro supportavit cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: ex) et 

impeticionem ex parte sui et quorumcumque #co#heredum primodicti 

Gerardi deponere. Testes Berkel et Coptiten datum quinta post 
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reminiscere. 

 

BP 1176 f 082v 15 do 10-03-1379. 

Broeder Willelmus Meester, kloosterling van de derde orde van Sint-

Franciscus in Den Bosch, verkocht aan Johannes van de Kloot een 

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

te leveren, gaande uit (1) een zester roggeland in Gestel bij 

Herlaer, tussen de plaats gnd Rumel en de plaats gnd Haanwijk, in de 

akkers aldaar, tussen voornoemde verkoper enerzijds en Arnoldus 

Sterke anderzijds, (2) 4 stukken akkerland van verkoper in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Midakker. 

 

Frater Willelmus Meester (dg: ord) conventualis fratrum tercii 

ordinis sancti Francisci in Busco hereditarie vendidit (dg: 

Arnoldo Hoernken) Johanni de Globo hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex sextariata terre siliginee 

sita in parochia de Ghestel prope Herlaer inter locum dictum Rumel 

et (dg: inter) locum dictum Haenwijc in agris ibidem inter 

hereditatem dicti venditoris ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Sterke ex alio et ex quatuor peciis terre arabilis dicti 

venditoris sitis ibidem in loco dicto Midacker ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 082v 16 do 10-03-1379. 

Johannes Wael verwer beloofde aan Hilla ev Godefridus van Hedechusen, 

tbv voornoemde Godefridus, 12 Dordrechtse dobbel met Pasen (zo 10-04-

1379), en 13½ Dordrechtse dobbel met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-

1379) te betalen. 

 

Johannes Wael tinctor promisit Hille uxori Godefridi de Hedechusen 

ad opus eiusdem Godefridi (dg: XXV et dim) #XII# Dordrecht dobbel 

seu valorem (dg: atque) ad festum pasce et (dg: X) XIII et 

dimidium Dordrecht (dg: placken) dobbel seu valorem ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 082v 17 vr 11-03-1379. 

Elisabeth dvw Leonius van Kessel verhuurde aan de broers Johannes en 

Theodericus, zvw hr Johannes van Eijndoven, 7 morgen 1 hont in 

Kessel, binnen de dijken, voor een periode van 6 jaar, ingaande 

heden, voor 14 1/3 pieter per jaar, met Sint-Martinus te betalen, 

voor het eerst met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1379). 

Voornoemde Elizabeth en, met haar, Willelmus Gilijs soen van Kessel 

beloofden lasten af te handelen. De huurders en, met hen, Arnoldus zv 

Ghevardus van Eijndoven en Ludovicus van Kessel beloofden voornoemde 

7 morgen 1 hont, gedurende deze 6 jaar, te zullen onderhouden van al 

het oude werk. 

 

Elisabeth filia quondam Leonii de Kessel VII jugera et unum hont 

sita in parochia de Kessel prout (dg: ad) ibidem infra aggeres 

sunt sita et ad eandem Elisabeth dinoscuntur pertinere ut dicebat 

locavit ?etc Johanni et Theoderico fratribus filiis quondam domini 

Johannis de Eijndoven ab eisdem ad spacium sex annorum datum 

presentium sequentium anno quolibet eorundem pro XIIII peter et 

pro tercia parte unius peter dandis dicte Elisabeth ab aliis anno 

quolibet dictorum sex annorum Martini et primo Martini proxime 

promittens (dg: warandiam et obligationem depo) et cum ea 

Willelmus Gilijs soen de Kessel warandiam et aliam obligationem 

deponere et alii repromiserunt et cum eo Arnoldus filius Ghevardi 

de Eijndoven et Ludovicus de Kessel super omnia et quod ipsi dicta 
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VII jugera et unum hont tenebunt et conservabunt ab omni opere 

antiquo dicto termino durante. Testes Rover et Lonijs datum sexta 

post reminiscere. 

 

BP 1176 f 082v 18 vr 11-03-1379. 

Voornoemde broers zullen Arnoldus en Ludovicus schadeloos houden. 

 

Dicti fratres servabunt Arnoldum et Ludovicum indempnes. Testes 

datum ut supra. 

 

1176 mf3 A 05. f.83. 

 In die Servacii: vrijdag 13-05-1379. 

 Vigilia ascensionis: woensdag 18-05-1379. 

 In crastino ascensionis: vrijdag 20-05-1379. 

 In festo ascensionis: donderdag 19-05-1379. 

 

BP 1176 f 083r 01 ±vr 13-05-1379. 

Voornoemde Alardus en Walterus ontlastten hr Jordanus Brant en 

Johannes Oem van goederen en beloften, beloofd aan voornoemde 

Walterus tbv Mechtildis ev voornoemde Alardus of tbv Alardus, toen 

het huwelijk tussen hen beiden werd voltrokken, te weten van die 

goederen en beloften die zij beloofd hadden voor Goeswinus, vv 

voornoemde Alardus. 

 

Dicti Alardus et Walterus quitum clamaverunt dominum Jordanum 

Brant et Jo Oem ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

promiss.. (dg: dictis Alardo et) Waltero (dg: seu eorum alteri ad 

opus Mechtildis) ad opus Mechtildis uxoris dicti Alardi seu ad 

opus Alardi eodem tempore quo contractus matrimonii inter ipsos 

Alardum et Mechtildem contracti videlicet de illis bonis et 

promissionibus que et quas pro Goeswino patre dicti Alardi pertunc 

promiserant ab eodem Gossuino dicto Alardo tradendas. 

 

BP 1176 f 083r 02 vr 13-05-1379. 

Henricus Bije Sanders soen van Empel en Johannes Smijt van Engelen 

beloofden aan Petrus Merle 10 Franse schilden9 met Sint-Jacobus 

aanstaande (ma 25-07-1379; 18+30+25=73 dgn) te betalen, op straffe 

van 1. 

 

Henricus Bije Sanders soen de Empel et Johannes Smijt de Engelen 

promiserunt Petro Merle X scuta Francie ad Jacobi proxime pena I. 

Testes datum ut infra. 

 

BP 1176 f 083r 03 vr 13-05-1379. 

Theodericus zvw hr Johannes Rover ridder verkocht aan Johannes Wael 

en Johannes Lemmens 60 roeden turf gnd moer, ter plaatse gnd Huisven, 

tussen Godefridus zv Johannes van Hezeacker enerzijds en de gemeint 

anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam domini Johannis Rover militis LX 

virgatas (dg: cepe) cespitum dictum moer sitas in loco dicto 

Huijsven inter hereditatem Godefridi filii Johannis de Hezeacker 

ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Wael #et Johanni Lemmens# promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Tilk et Dijnter datum die Servacii. 

 

BP 1176 f 083r 04 wo 18-05-1379. 

Hr Ricoldus Koc en hr Arnoldus Rover, ridders, en Theodericus 

                         
9 Zie → BP 1176 f 179r 16 do 25-04-1381, overdracht van deze 10 

schilden. 
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Bartolomei beloofden aan Wolterus van Erpe 357 schilden, 12 plakken 

voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius (za 01-10-1379) te betalen. 

 

Solvit. 

Dominus Ricoldus Koc dominus Arnoldus Rover milites Theodericus 

Bartolomei promiserunt Woltero de Erpe CCC et LVII scilde XII #..# 

placken pro scilt ad Remigii persolvenda. Testes Berkel et 

Coptiten datum in vigilia ascensionis. 

 

BP 1176 f 083r 05 wo 18-05-1379. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. 

 

BP 1176 f 083r 06 wo 18-05-1379. 

Ida, dv Arnoldus van den Scueren zvw Hadewigis van Moenle, en haar 

dochter Elizabeth droegen over aan Ghibo zvw voornoemde Hadewigis 

alle goederen die aan voornoemde Arnoldus gekomen waren na overlijden 

van zijn moeder Hadewigis, gelegen onder Nistelrode, echter voor 

transportanten gereserveerd een stuk land gnd die Beke Akker, in 

Nistelrode, tussen Johannes Kijevit enerzijds en de gemene weg gnd 

Pad anderzijds. De goederen waren belast met cijnzen en pachten. 

Transportanten zullen uit voornoemd stuk land, die Beke Akker, 

jaarlijks 1 oude groot betalen aan de heren van Alem, te weten van 4 

oude groot jaarlijkse cijns die voornoemde heren beuren uit de 

goederen van voornoemde wijlen Hadewigis. De brief overhandigen aan 

Laurencius Boeijen. 

 

Ida filia (dg: quondam) Arnoldi van den Scueren filii quondam 

Hadewigis de Mo#e#nle et Elizabeth #eius filia# cum tutoribus 

omnia et singula bona dicto Arnoldo de morte dicte quondam 

Hadewigis sue matris successione advoluta quocumque infra 

parochiam de Nisterle consistentia sive sita ut dicebant salva 

tamen ipsis pecia terre dicta die Beke Acker sita in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis Kijevit ex uno et inter 

communem viam dictam Pat ex alio hereditarie supportaverunt 

Ghiboni filio dicte quondam Hadewigis promittentes cum tutoribus 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus et 

paccionibus exinde solvendis et quod ipse ex dicta pecia terre die 

Beke Acker vocata solvent annuatim unum grossum antiquum (dg: 

dicte Ida et Elizabeth eius filia cum tutoribus domino Ale) 

dominis de Alem scilicet de quatuor grossis antiquis annui census 

quos eidem domini annuatim ex bonis dicte quondam Hadewigis habent 

de iure solvendos. Testes Rover et Berkel datum in vigilia 

ascensionis. Tradetur littera Lau (dg: Boeden) Boeijen. 

 

BP 1176 f 083r 07 vr 20-05-1379. 

Johannes Oghe van Heilvoert, Arnoldus Coelboenre zvw Henricus, 

Willelmus zvw Thomas Coelboenre en Florencius gnd Floer Erijts soen 

beloofden aan hr Johannes Rutghers priester, Johannes gnd Taei en 

Arnoldus gnd Bac 136½ schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, 

een helft te betalen met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1379) en 

de andere helft met Sint-Remigius over een jaar (ma 01-10-1380). 

 

Solvit IIIIor plac. 

Johannes Oghe de Heilvoert Arnoldus Coelboenre filius quondam 

Henrici Willelmus filius quondam Thome Coelboenre Florencius 

dictus (dg: s) Floer Erijts soen promiserunt indivisi super omnia 

domino Johanni Rutghers presbitro et Johanni dicto (dg: taei) Taei 

Arnoldo dicto Bac seu eorum alteri centum et triginta (dg: novem) 

sex et dimidium scuta scilicet XII plac pro quolibet scilt 
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computato mediatim Remigii proxime et mediatim a Remigii proxime 

ultra annum persolvenda. Testes Willelmus Arnoldi et Berkel datum 

in crastino ascensionis. 

 

BP 1176 f 083r 08 vr 20-05-1379. 

Arnoldus gnd Lemmen soen en Johannes Heilvoert de jongere beloofden 

aan voornoemde hr Johannes Rutghers priester, Johannes gnd Taei en 

Arnoldus gnd Bac, 23 schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, en 

4 plakken, een helft te betalen met Sint-Remigius aanstaande (za 01-

10-1379) en de andere helft met Sint-Remigius over een jaar (ma 01-

10-1380). De brieven overhandigen aan voornoemde hr Johannes. 

 

Arnoldus dictus Lemmen soen et Johannes Heilvoert junior 

promiserunt etc dictis tribus seu eorum alteri XXIII scilde (?dg: 

XXII) XII (dg: XXIJ) plac pro scilt computato et quatuor plac 

dictis terminis persolvendos. Testes datum supra. Tradentur 

littere dicto domino Johanni. 

 

BP 1176 f 083r 09 vr 20-05-1379. 

Willelmus zv Henricus molenaar van Herlaer droeg over aan zijn broer 

Lambertus het vruchtgebruik in alle goederen die aan hem en zijn 

vrouw Gerburgis dvw Wolterus van Hintam geschonken waren. 

 

Solvit. 

Willelmus filius Henrici multoris de Herlaer suum (dg: ..) 

#usu#fructum etc sibi competens in omnibus bonis que ipse cum 

Gerburge filia quondam Wolteri de Hintam sua uxore sumpserat 

nomine dotis ut dicebat supportavit Lamberto suo fratri promittens 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 083r 10 vr 20-05-1379. 

Johannes van Kuijc oudste zvw hr Weenmarus, Johannes Scerijs van 

Erpe, Johannes van Buxtel zv paap Jan, Lucas van den Kelder, Arnoldus 

Stamellart van den Kelder en Arnoldus Veer beloofden aan Hubertus 

Steenwech 311 Dordrechtse dobbel met Sint-Remigius aanstaande (za 01-

10-1379) te betalen. 

 

#(dg: Theodericus)# Jo de Kuijc filius senior quondam domini 

Weenmari #Jo Scerijs de Erpe# Jo de Buxtel filius pape Jan Lucas 

de Penu Arnoldus Stamellart de Penu Arnoldus Veer promiserunt 

Huberto Steenwech CCC et XI Dordrecht dobbel ad Remigii proxime. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 083r 11 vr 20-05-1379. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 083r 12 vr 20-05-1379. 

Johannes van Buxtel beloofde Arnoldus Veer schadeloos te houden. 

 

Solvit IIII plac. 

Jo de Buxtel promisit Arnoldum Veer indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 083r 13 vr 20-05-1379. 

Lucas van den Kelder beloofde Arnoldus Stamellart schadeloos te 

houden. 
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Lucas de Penu promisit Arnoldum Stamellart indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 083r 14 do 19-05-1379. 

Johannes gnd Roffart, Arnoldus Veer, Johannes Padbroec, Arnoldus 

Roverus Snobbe en Roverus zv Wellinus Rovers beloofden aan Gerardus 

van Berze 19 oude schilden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te 

betalen. 

 

(dg: Roffardus dictus) #Jo dictus# Roffart Arnoldus Veer Jo 

Padbroec #Arnoldus# Roverus Snobbe et Roverus filius Wellini 

Roveri promiserunt Gerardo de Berze XIX antiquos scutos ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes (dg: Jo) Tielkini 

et Dijnther datum in festo ascensionis. 

 

BP 1176 f 083r 15 vr 20-05-1379. 

Laurencius Kaarsmaker schonk aan zijn schoonzoon Willelmus van Ladonc 

en diens vrouw Elizabeth dv voornoemde Laurencius (1) een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, met Pinksteren te betalen, aan hem verkocht 

door Johannes van der Merendonc zvw Gerardus van der Merendonc, (2) 

een b-erfcijns van 20 schelling, met Lichtmis te betalen, aan hem 

verkocht door Johannes gnd die Hoessche, wonend in Boxtel. 

 

Laurencius (dg: Kers) Candelator hereditarium censum viginti 

solidorum monete solvendum hereditarie penthecostes venditum sibi 

a Jo van der Merendonc filio quondam Gerardi van der Merendonc 

prout in litteris atque hereditarium censum viginti solidorum 

solvendum hereditarie purificatione venditum sibi a Jo dicto die 

Hoessche commorante in Buxtel prout in litteris hereditarie 

supportavit Willelmo de Ladonc suo genero cum Elizabeth sua uxore 

filia dicti Laurencii nomine dotis cum litteris et omnibus 

arrastagiis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Will Tilk en Berkel datum in crastino 

ascensionis. 

 

BP 1176 f 083r 16 vr 20-05-1379. 

Aelbertus zvw Aelbertus van Maren verkocht aan Andreas Mol (1) een 

huis10 en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, naast het huis van 

wijlen Henricus gnd Wuweken smid aan de kant richting de sluis, aan 

voornoemde wijlen Albertus verkocht door Theodericus gnd Smijt? smid, 

van welk huis en erf voornoemde Aelbertus één helft verkregen had na 

overlijden van zijn ouders en de andere helft verkregen had van zijn 

broer Henricus, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 30 

schelling oude pecunia, (2) een b-erfcijns11 van 20 schelling geld 

die Jutta Worms beurt uit een huis en erf van voornoemde wijlen 

Aelbertus, in Den Bosch, in de Orthenstraat, aan voornoemde wijlen 

Aelbertus verkocht door Gerardus nzv Bodo van Tiela. 

 

Aelbertus filius quondam Aelberti de Maren domum et aream sitam in 

Buscoducis in vico Ortensi iuxta domum quondam Henrici dicti (dg: 

....... .......) Wuweken fabri a latere versus slusam venditam 

dicto quondam Alberto a Theoderico dicto S[?m]ijt fabro prout in 

litteris atque hereditarium censum viginti solidorum monete quem 

Iutta (dg: de) Worms solvendum habuit annuatim et hereditarie in 

domo et area dicti quondam Aelberti sita in Buscoducis in vico 

Ortensi venditum dicto quondam Aelberto a Gerardo filio naturali 

Bodonis de Tiela prout in litteris et de qua domo et area 

                         
10 Zie → BP 1176 f 083v 02 vr 20-05-1379, verkoop van een erfcijns 

uit dit huis. 
11 Zie ← BP 1175 f 163v 01 vr 02-06-1368, verkoop van deze erfcijns. 
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predictus Aelbertus unam medietatem sibi de morte quondam suorum 

parentum successione advolutam et mediante divisione etc in partem 

cessisse dicebat et reliquam medietatem eiusdem domus et aree erga 

Henricum suum fratrem acquisiverat prout in litteris hereditarie 

vendidit Andree Mol supportavit cum litteris et aliis et iure 

 

1176 mf3 A 06. f.83v. 

 in crastino ascensionis Domini: vrijdag 20-05-1379. 

 

BP 1176 f 083v 01 vr 20-05-1379. 

....... ....... ....... ....... ....... ....... et impeticionem ex 

parte sui et heredum (dg: ..) dicti quondam Aelberti deponere et 

omnem obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu triginta solidorum antique pecunie ex dicta domo 

et area solvendis. (later ingevuld:) Testes Tilk et Berkel datum 

in crastino ascensionis Domini. 

 

BP 1176 f 083v 02 vr 20-05-1379. 

Henricus zvw Aelbertus van Maren verkocht aan voornoemde Andreas Mol 

een b-erfcijns van 4 pond geld, die Aelbertus zvw voornoemde 

Aelbertus aan zijn broer, voornoemde Henricus, beloofd had, een helft 

te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 

een huis12 en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, naast het huis 

van Henricus gnd Wuweken smid, aan de kant richting de sluis. 

 

Henricus filius quondam Aelberti de Maren hereditarium censum 

quatuor librarum monete quem Aelbertus filius dicti quondam 

Aelberti promiserat se (dg: daturum) daturum et soluturum dicto 

Henrico suo fratri hereditarie mediatim Domini et mediatim Jo ex 

domo et area sita in Buscoducis in vico Ortensi iuxta domum 

Henrici dicti Wuweken fabri in latere versus slusam prout in 

litteris hereditarie vendidit dicto Andree supportavit cum 

litteris et iure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 083v 03 vr 20-05-1379. 

Deenkinus en Gheerlingus, kvw Deenkinus van der Weechscarden, 

verkochten aan Wolterus zvw Willelmus gnd van der Cappelle alle 

goederen die aan hen en aan Metta, Johannes, Liveradis, Jacobus en 

Elizabeth, minderjarige kvw voornoemde Deenkinus, gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Deenkinus, resp. die aan hen zullen komen 

na overlijden van hun moeder Liveradis die afstand gedaan had van het 

vruchtgebruik, gelegen onder Sint-Oedenrode. 

 

Deenkinus et Gheerlingus liberi quondam Deenkini van der 

Weechscarden cum tutore omnia bona que eis et Mette Iohanni 

Liveradi Jacobo Elizabeth liberis dicti quondam Deenkini de morte 

eiusdem quondam Deenkini successione sunt advoluta et post mortem 

Liveradis earum matris successione advolventur quocumque locorum 

infra parochiam de Rode sancte Ode consistentia sive sita et de 

quibus dicta Liveradis relicta dicti quondam Deenkini suum 

usufructum dictis Deenkino et Gheerlingi suis liberis ad opus 

eorundem et ad opus dictorum Mette Iohannis Liveradis Jacobi 

Elizabeth suorum liberorum supportaverat ut dicebant et 

hereditarie vendiderunt Woltero filio quondam Willelmi dicti van 

der Cappelle promittentes cum tutore warandiam et obligationem ex 

parte eorum deponere et quod ipsi dictos Mettam Iohannem Liveradem 

Iacobum Elizabeth quamcito ad annos pubertatis pervenerint super 

dictis bonis et jure ad opus dicti emptoris facient renunciare. 

                         
12 Zie ← BP 1176 f 083r 16 vr 20-05-1379 (1), verkoop van dit huis. 
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Testes Ghisbertus et Berkel datum in crastino ascensionis. 

 

BP 1176 f 083v 04 vr 20-05-1379. 

(dg: Elizabeth wv dvw Johannes gnd). 

 

(dg: Elizabeth #relicta# filia quondam Iohannis dicti). 

 

BP 1176 f 083v 05 vr 20-05-1379. 

Nicolaus zvw Johannes gnd Beijs van Tuernout verkocht aan 

Ghiselbertus zvw Goeswinus gnd Peden zoen een b-erfpacht van 3½ mud 

rogge, maat van Eindhoven, die Arnoldus gnd Hoilter zv Johannes gnd 

van Acht aan voornoemde Nicolaus en aan diens broer Boudewinus 

beloofd had, met Lichtmis in Strijp te leveren, gaande uit (1) het 

aandeel, dat aan voornoemde broers behoort, in een huis met 

ondergrond en erfgoed gnd dat Gelookt, in Strijp, en in een stuk land 

aldaar, strekkend met een eind aan Petrus gnd Bac, (2) de helft van 

een streep land aldaar, tussen Gobekinus zv Agnes enerzijds en 

voornoemde Petrus anderzijds, (3) een stuk land, tussen voornoemde 

Petrus enerzijds en Margarita gnd Cobbeex en Metta van Heze 

anderzijds, met een daaraan gelegen richel?, (4) de helft van een 

hofstad aldaar, tussen Truda gnd Maes enerzijds en voornoemde 

Gobekinus anderzijds, (5) de helft van een stuk land gnd die Loij 

Streep aldaar, tussen Heijnricus gnd Belen soen enerzijds en Wolterus 

gnd Dapper anderzijds, (6) een ander stuk land aldaar, tussen 

voornoemde Heijnricus en Wolterus, (7) een stuk land gnd die Lange 

Streep, tussen Walterus gnd Wever enerzijds en wijlen Wolterus van 

Stripe anderzijds, (8) een stuk land gnd die Rodakker, tussen 

voornoemde Heijnricus enerzijds en erfgoed van de investiet van 

Strijp anderzijds, (9) een stuk land gnd Rodakkers Kloot, beiderzijds 

tussen Aleijdis gnd Aijkens, (10) het aandeel, behorend aan 

voornoemde broers Nijcolaus en Baudewinus, in de navolgende beemden, 

(10a) een beemd naast de plaats gnd Slipvoort, (10b) een beemd tussen 

erfgoed gnd dat Kortland enerzijds en voornoemde Heijnricus Belen 

soen anderzijds, (10c) een beemdeke gnd Heilkens Broekske, tussen 

Wolterus Dapper en voornoemde Aleidis Aikens, (10d) een beemd gnd dat 

Vander Brokske?, tussen voornoemde Heijnricus Belen soen enerzijds en 

Johannes gnd van Utricht anderzijds. 

 

Nicolaus (dg: et Boudewinus fratres) filii quondam Iohannis dicti 

Beijs de Tuernout hereditariam paccionem trium et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Eindoven quam Arnoldus dictus Hoilter filius 

Iohannis dicti de (dg: Acht) Acht promisit se daturum et soluturum 

dicto Nicolao et Boudewino fratri- (dg: bus) #suo# hereditarie 

purificatione et in Stripe tradendam ex hereditatibus 

infrascriptis primo scilicet ex (dg: omni) #tota# parte et omne 

jure an[tedictis] fratribus competente in domo et eius fundo et in 

hereditate dicta dat Gheloect sita in parochia de Stripe atque in 

pecia terre sita ibidem tendente cum uno fine ad hereditatem Petri 

dicti Bac item ex medietate (dg: pe) strepe terre site ibidem 

inter hereditatem Gobekini filii Agnetis ex (dg: un) uno et inter 

hereditatem dicti Petri ex alio item ex pecia terre sita inter 

hereditatem dicti Petri ex uno et inter hereditatem Margarite 

dicte Cobbeex et Mette de Heze ex alio cum quadam crista sibi 

adiacente item ex medietate domistadii siti ibidem inter 

hereditatem Trude dicte Maes ex uno et inter hereditatem dicti 

Gobekini ex alio item ex medietate pecie terre dicte die Loij 

Strepe site ibidem inter hereditatem Heijnrici dicti Belen soen ex 

uno et inter hereditatem Wolteri dicti Dapper ex alio item ex 

reliqua pecia terre sita ibidem inter hereditatem Heijnrici et 

Wolteri predictorum item ex pecia terre dicta die Langhe Strepe 

sita inter hereditatem Walteri dicti Wever ex uno et inter 
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hereditatem quondam Wolteri de Stripe ex alio item ex pecia terre 

dicta die (dg: Rode D) Rodacker sita inter hereditatem dicti 

Heijnrici ex uno et inter hereditatem investiti de Stripe ex alio 

item ex pecia terre dicta Rodeckers Cloet sita inter hereditatem 

Aleijdis dicte Aijkens ex utroque latere coadiacentem item ex tota 

parte et omni jure dictis Nijcolao Baudewino fratribus competente 

in quibusdam pratis infrascriptis primo scilicet in prato sito 

juxta locum dictum (dg: Slipvort) Slipvoert item in prato sito 

inter hereditatem dictam dat Kortlant ex uno et inter hereditatem 

dicti Heijnrici Belen soen ex alio item in praticulo dicto (dg: 

He) Heilkens Broexken sita inter hereditatem Wolteri Dapper ex et 

Aleidis Aikens predicte item in prato dicto dat Vander Broxken? 

sito inter hereditatem dicti Heijnrici Belen soen ex uno et inter 

hereditatem Iohannis dicti de (dg: W) Utricht ex alio prout in 

litteris (dg: p) hereditarie vendiderunt Ghiselberto filio quondam 

Goeswini dicti Peden zoen (dg: promittentes) supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Tielk? et Berkel datum s[upra]. 

 

BP 1176 f 083v 06 vr 20-05-1379. 

Boudewinus zvw Johannes gnd Beijs deed afstand van voornoemde 

erfpacht. 

 

Boudewinus filius quondam Iohannis dicti Beijs super dicta 

paccione et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 083v 07 vr 20-05-1379. 

Jacobus van Berse verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus de Berse prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

Testes datum ?supra. 

 

BP 1176 f 083v 08 vr 20-05-1379. 

Voornoemde koper, Ghiselbertus zvw Goeswinus gnd Peden zoen, en met 

hem Ghibo zvw Heijnricus gnd Belen soen van Stripe en Arnoldus gnd 

Holter beloofden aan de verkoper, Nicolaus zvw Johannes gnd Beijs van 

Tuernout, 73 Brabantse dobbel, een helft te betalen met Sint-Jan (vr 

24-06-1379) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (za 01-

10-1379). 

 

Solvit II plac. 

Dictus emptor et cum eo Ghibo filius (dg: H) Heijnrici dicti Belen 

soen de Stripe et Arnoldus dictus Holter promiserunt Nicolao 

venditori predicto septuaginta tres Brabans dobbel (dg: et duo 

Hollants dobbel) sive valorem mediatim Iohannis et mediatim 

Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 083v 09 vr 20-05-1379. 

Bertoldus zvw Johannes gnd Lang Jan verkocht aan Johannes zvw 

Johannes Meester (1) een tuin in Berlicum, ter plaatse gnd Belver, 

tussen wijlen voornoemde Johannes gnd Meester enerzijds en Nicolaus 

gnd Mor anderzijds, (2) een stuk land aldaar, tussen wijlen Johannes 

Meester enerzijds en Elizabeth dvw voornoemde Johannes Meester 

anderzijds, (3) een stuk land aldaar, tussen kvw voornoemde Johannes 

Meester enerzijds en voornoemde wijlen Johannes Meester anderzijds, 

(4) ¼ deel van een beemd aldaar, tussen wijlen voornoemde Johannes 

Meester enerzijds en Christianus gnd van der Heijden anderzijds. 

Belast met cijnzen en pachten. 
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Solvit. 

Bertoldus filius quondam Iohannis dicti Langh Jan (dg: tres pecias 

terre) ortum cum suis attinentiis situm in parochia de Berlichem 

ad locum dictum Beelver inter hereditatem quondam Iohannis dicti 

Meester ex uno et inter hereditatem Nicolai dicti Mor ex alio item 

peciam terre sitam ibidem inter hereditatem quondam Iohannis 

Meester ex uno et inter hereditatem Elizabeth filie quondam 

Iohannis Meester predicti ex alio item peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem liberorum dicti quondam Iohannis Meester ex uno 

et inter hereditatem dicti quondam Iohannis Meester ex alio item 

quartam partem prati siti ibidem inter hereditatem dicti quondam 

Iohannis Meester ex uno et inter hereditatem Christiani dicti van 

der Heijden ex alio hereditarie vendidit Iohanni filio quondam 

Iohannis Meester predicti promittens #super habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus et 

paccionibus exinde solvendis. Testes Ghisbertus et Berkel datum 

(dg: Wil) in crastino ascensionis. 

 

BP 1176 f 083v 10 vr 20-05-1379. 

Willelmus Meester van Berlichem en Thomas zvw Johannes gnd Langhe Jan 

deden afstand van voornoemde goederen. 

 

Willelmus Meester de (dg: Berlichem) Berlichem (dg: Ioh .......) 

et Thomas filius quondam Iohannis dicti Langhe Jan super premissis 

et jure ad opus dicti emptoris renunciaverunt promittentes ratam 

servare et obligationem deponere ex parte eorum. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf3 A 07 f.84. 

 Sabbato post ascensionem: zaterdag 21-05-1379. 

 Quarta post ascensionem: woensdag 25-05-1379. 

 In crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1379. 

 Sexta post penthecostes: vrijdag 03-06-1379. 

 

BP 1176 f 084r 01 za 21-05-1379. 

Willelmus van Laerven droeg over aan Willelmus zvw Bodo van Tiela de 

helft in een hoeve, gnd Waterlaat, die was van wijlen Godefridus ?gnd 

Swaelmans? hersteller ......., uitgezonderd een stuk broekland 

aldaar, ter plaatse gnd Haanbos, zoals afgepaald en zoals Johannes 

gnd Stakenborch dat voor een b-erfcijns van 10 schelling in cijns 

verkregen had, welke hoeve voornoemde Willelmus en Gerardus Boc zv 

Theodericus Boc gekocht hadden van Henricus zvw Jacobus gnd Neelken. 

 

Willelmus de Laerven medietatem ad se spectantem in quodam manso 

dicto communiter Waterlaet qui fuerat quondam Godef[ridi] ... 
?dicti Swaelmans? repar[atoris] ....... ....... cum attinentiis 

eiusdem mansi singulis et universis ubicumque locorum tam in 

humido quam in sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis 

excepta tamen (dg: pec) quadam (dg: pea) pecia paludis sita ibidem 

loco dicto Haenbossche prout dicta pecia paludis ibidem est 

limitata et Jo dictus Stakenborch eandem pro X solidis hereditarii 

census de dicto manso ad censum acquisiverat quem mansum cum suis 

attinentiis dictus Willelmus et Gerardus Boc filius Theoderici Boc 

erga Henricum filium quondam Jacobi dicti Neelken emendo 

acquisiverant prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo 

filio quondam Bodonis de Tiela (dg: s) cum litteris et aliis et 

iure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tielken et Berkel datum sabbato post ascensionem. 

 

BP 1176 f 084r 02 za 21-05-1379. 

Otto gnd Bruijstins beloofde aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem 
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100 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Otto dictus Bruijstins promisit Godefrido filio quondam Andree de 

Berlikem centum Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes 

et datum supra. 

 

BP 1176 f 084r 03 za 21-05-1379. 

Godefridus Loesken zv Henricus Muijken verkocht aan Theodericus 

Clinge ½ morgen land in Lithoijen, ter plaatse gnd die Nederste Twee 

Hoeven, tussen Willelmus Clinge enerzijds en kvw Petrus smid 

anderzijds, zoals hij die verworven had van Johannes van Macharen. 

 

+ 

Godefridus Loesken filius Henrici Muijken dimidium juger terre 

situm in parochia de Littoijen in loco dicto die Nederste Twe 

Hoeve inter hereditatem Willelmi Clinge ex uno et hereditatem 

liberorum quondam Petri fabri ex (dg: u) alio (dg: ut) prout 

ibidem sunt sita et ipse erga Johannem de Macharen acquisiverat ut 

dicebat hereditarie vendidit Theoderico Clinge promittens ratam 

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

Testes Ghisbertus et Coptiten datum supra. 

 

BP 1176 f 084r 04 wo 25-05-1379. 

Lambertus zv Henricus gnd Moelner van Herlaer verkocht aan Emondus zv 

Henricus van Rode een huis en schuur met ondergrond, en erf, gelegen 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen 

Johannes van den Camp enerzijds en wijlen Rutgherus Ghiben 

anderzijds, strekkend met een eind achterwaarts aan Willelmus gnd 

Lodewijchs soen, belast met 4 penning oude cijns. 

 

Lambertus filius Henrici dicti Moelner de Herlaer (dg: domis) 

domum et horreum cum suis fundis et aream (dg: inf) sitos infra 

libertatem de Busco ad locum dictum Donghen inter hereditatem 

Johannis van den Camp ex uno et inter hereditatem quondam Rutgheri 

Ghiben (dg: et communem) ex alio tendentes cum uno fine (dg: ad 

hereditatem retrorsum) retrorsum ad hereditatem Willelmi dicti 

Lodewijchs soen ut dicebat hereditarie vendidit Emondo filio 

Henrici de Rode promittens warandiam et obligationem deponere 

deponere exceptis quatuor denariis antiqui census exinde 

solvendis. Testes W et W datum quarta post ascensionem. 

 

BP 1176 f 084r 05 wo 25-05-1379. 

Willelmus Lodewijch soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Lodewijch soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 084r 06 wo 25-05-1379. 

Voornoemde Emondus zv Henricus van Rode beloofde aan de voornoemde 

Lambertus zv Henricus gnd Moelner van Herlaer, 30 Brabantse dobbel, 

een helft te betalen met Sint-Jan (vr 24-06-1379) en de andere helft 

met Sint-Jan over een jaar (zo 24-06-1380). 

 

Dictus Emondus promisit dicto venditori XXX Brabant dobbel 

mediatim Johannis et mediatim et Johannis proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 084r 07 do 30-06-1379. 

Laurencius zvw Walterus van den Kerchoeve verkocht aan Thomas gnd 

Erenbrechts soen, diens broer Johannes, en Henricus gnd Wellen de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Kessel, (1) een halve wijk, ter 
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plaatse gnd Op Wijk, tussen wijlen Truda Bonarts enerzijds en wijlen 

Arnoldus Lijmoeden soen anderzijds, (2) 4½ vadem land, ter plaatse 

gnd Op Wijk, tussen wijlen Johannes Louwer enerzijds en wijlen 

Walterus van Kuijc anderzijds, (3) een halve gemeint, ter plaatse gnd 

die Kesselse Wert, (4) 5½ hont land, ter plaatse gnd die Hoeve, 

tussen wijlen Egidius gnd Corstiaen soen enerzijds en wijlen Walterus 

gnd Wellen van Belver soen anderzijds, (5) de helft van 6½ vadem, ter 

plaatse gnd die Ert, tussen wijlen Leonius van Kessel enerzijds en 

wijlen Katherina Scoeps anderzijds, strekkend van de plaats gnd die 

Voorste Ertse Steeg tot aan de plaats gnd die Voorbroekse Steeg, (6) 

5 vadem land, ter plaatse gnd in het Voorbroek, tussen Theodericus 

gnd Kerijs soen enerzijds en Johannes gnd Erenbrechts soen 

anderzijds, (7) een schaar, ter plaatse gnd in het Groot Voorbroek, 

(8) 5 vadem land, ter plaatse gnd Zandvoort, (9) 4 vadem, ter plaatse 

gnd Slijk Kuilen, (10) ½ morgen land, ter plaatse gnd die Achterste 

Beemden, (11) 5 vadem, ter plaatse gnd in die Delen, tussen wijlen 

Johannes van Lijt enerzijds en Henricus Mudeken anderzijds, en de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Maren, (12) 7½ vadem, ter plaatse 

gnd Op Loet, (13) ½ morgen land, ter plaatse gnd Koeleide, tussen 

erfgoed behorend aan de kerk van Maren enerzijds en Lodekinus Hackart 

anderzijds, (14) een halve gemeint, ter plaatse gnd die Maarse Wert, 

ter plaatse gnd in Albrechts Wert, (15) 1/5 deel van een gemeint, ter 

plaatse gnd Op den Gansheuvel, welke erfgoederen aan verkoper gekomen 

waren na erfdeling. Belast met dijken, een erfcijns van 40 schelling 

geld aan mr Wolphardus van Ghiessen en 4 schelling geld aan de 

priesters van de kerk van Den Bosch. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes, koper. 

 

Solvit. 

Laurencius filius quondam Walteri van den Kerchoeve hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Kessel primo videlicet 

hereditatem dictam (dg: d) een halve wijc sitam in loco dicto Op 

Wijc inter hereditatem Trude quondam Bonarts ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi Lijmoeden soen ex alio item quatuor et 

dimidiam (dg: v) mensuras dictas vademen terre sitas #in# dicto 

loco Op Wijc inter hereditatem quondam Johannis Louwer ex uno et 

inter hereditatem Walteri #quondam# de Kuijc ex alio item (dg: d) 

hereditatem dictam een halve gemeijnt sitam in loco dicto die 

Kesselssche Wert item quinque et dimidium (dg: iugera) hont terre 

sita in loco dicto die Hoeven inter hereditatem #quondam# Egidii 

dicti Corstiaen soen ex uno et inter hereditatem quondam Walteri 

dicti Wellen #de Belver# soen ex alio item medietatem (dg: se) sex 

et dimidie mensurarum dictarum vademen sitarum in loco dicto die 

Ert inter hereditatem quondam Leonii de Kessel ex uno et inter 

hereditatem Katherine quondam Scoeps ex alio tendentium a (dg: di) 

loco dicto die Vorste (dg: Ert) #Ertssche Stege# ad locum (dg: lo) 

dictum die Vor Broecssche Stege item quinque vademen terre sitas 

in loco dicto int Voerbroec inter hereditatem Theoderici dicti 

Kerijs soen ex uno et inter hereditatem (dg: quondam di) Johannis 

dicti Erenbrechts soen ex alio item hereditatem dictam een scaer 

sitam in loco dicto int Groet Voerbroec item quinque vadem terre 

sitas in loco dicto Zantvoert item quatuor vademen #sitas# in loco 

dicto Slijc Culen (dg: inter hereditatem Mechtildis) item dimidium 

juger terre situm in loco dicto die Afterste Beemde item (dg: 

dimidium) quinque vadem sitas in loco dicto in die Delen inter 

hereditatem quondam Johannis de Lijt ex uno et inter hereditatem 

Henrici Mudeken ex alio insuper hereditates infrascriptas sitas in 

parochia de Maren (dg: primo scilicet unam) scilicet septem et 

dimidiam vademe terre sitas in loco dicto Op Loet item dimidium 

jugerum terre situm ad locum dictum Coeleijde inter hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Maren ex uno et inter hereditatem 
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Lodekini Hackart ex alio item hereditatem dictam een halve 

gemeijnt sitam ad locum dictum die Maersche Wert in loco dicto in 

Aelbrechts Wert item quintam partem (dg: unius communitatis) 

hereditatis dicte een ghemeijnt site in loco dicto Op den Gans 

Hoevel in ea quantitate qua ibidem site sunt et ad dictum quondam 

Walterum van den Kerchoeve spectare consueverunt ut dicebat #et 

quas sibi mediante divisione in partem cessisse dicebat# 

hereditarie vendidit Thome dicto Erenbrechts soen Johanni suo 

fratri et (dg: W) Henrico dicto Wellen promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggeribus ad hoc de jure 

spectantibus et hereditario censu quadraginta solidorum monete 

magistro Wolphardo de Ghiessen et quatuor solidis monete 

presbitris ecclesie de Busco exinde solvendis. Testes W et W datum 

in crastino Pe Pau. Tradetur littera dicto Johanni emptori. 

 

BP 1176 f 084r 08 do 30-06-1379. 

Henricus van den Kerchove verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Kerchove prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 084r 09 do 30-06-1379. 

Voornoemde kopers, Thomas gnd Erenbrechts soen, diens broer Johannes, 

en Henricus gnd Wellen, beloofden aan Henricus van den Kerchoeve 50 

oude schilden met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1379) te 

betalen. 

 

Dicti (dg: venditores) #emptores# promiserunt dicto venditori (dg: 

centum aude scilde mediatim Johannis proxime et mediatim Remigii 

proxime persolvenda testes datum supra et [erint] 2 littere) 

#Henrico van den Kerchoeve L aude scilde ad (dg: nat) Remigii 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 084r 10 vr 03-06-1379. 

Vrouwe Margareta van Levendael evw hr Willelmus, heer van Kraandonk, 

ridder, droeg over aan Johannes Cuper 600 pond en 60 pond geld, die 

zij sinds afgelopen Pasen open heeft staan van een lijfrente van 600 

pond en 60 pond voornoemd geld, die hr Nijcholaus, heer van Kraandonk 

en van Zevenborne ridder, aan voornoemde vrouwe Margareta beloofd 

had, met Pasen te betalen, gaande uit (1) de watermolen van 

Eindhoven, in Straten, (2) de watermolen van Woensel, gnd 

Scijnmolen?, (3) de windmolen in Zeelst, (4) uit het gewant en andere 

toebehoren van voornoemde molens, (5) de tienden van Straten, zowel 

de grote als de smalle, (6) de tienden gnd die hovertienden, zowel de 

grote als de smalle, in Son gelegen, (7) de overige goederen en 

tienden van voornoemde hr Nijcholaus, onder Son. 

 

Domina Margareta de Levendael conthoralis quondam domini Willelmi 

domini dudum de Craendonc miles sexingintas libras et sexaginta 

libras monete sibi de festo pasche proxime preterito (dg: ..) 

deficientes et non solutas ut dicebat scilicet de vitali pensione 

sexingentarum librarum et sexaginta librarum dicte monete quam 

dominus Nijcholaus dominus de Craendonc et de Zevenborne miles 

promisit ut debitor principalis se daturum et soluturum dicte 

domine Margarete anno quolibet ad vitam eiusdem domine Margarete 

et non ultra in festo pasche ex molendino aquatili de Eijndoven 

sito in (dg: Strathen) Strathen atque ex molendino aquatili de 

Woensel dicto communiter Scijnmolen? necnon ex molendino ventagili 

consistente in Zeelst atque ex coactionibus dictis communiter 

ghewant atque ex ceteris attinentiis dictorum molendinorum 

singulis et universis insuper ex decimis de Straten tam grossis 
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quam minutis preterea ex decimis dictis die (dg: .......) 

#hover#tijende tam grossis quam minutis in Zonne situatitis necnon 

ex reliquis bonis et decimis ipsius domini Nijcholai quoque (dg: 

locorum) infra parochiam de Zonne sitis atque ex dictorum 

decimorum attinentiis singulis et universis (dg: ...) quocumque 

locorum sitis prout in litteris supportavit Johanni Cuper. Testes 

dominus Arnoldus et Ghisbertus datum sexta post penthecostes. 

 

BP 1176 f 084r 11 vr 03-06-1379. 

Voornoemde vrouwe Margareta van Levendael evw hr Willelmus, heer van 

Kraandonk, ridder, droeg al haar credieten over aan Johannes Cuper. 

 

Dicta domina Margareta omnia sua credita supportavit Johanni 

Cuper. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 A 08 f.84v. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 04-06-1379. 

 Tercia post penthecostes: dinsdag 31-05-1379. 

 Secunda post octavam penthecostes: maandag 06-06-1379. 

 Tercia post octavam penthecostes: dinsdag 07-06-1379. 

 Anno LXXIX mensis junii die septima: 07-06-1379. 

 

BP 1176 f 084v 01 za 04-06-1379. 

Henricus ?zvw Godefridus? Posteel verkocht aan Willelmus van den 

Zande een stukje land, 6 voet breed, in Den Bosch, over de Visbrug, 

achter erfgoed van Willelmus van den Zande, tussen erfgoed van 

voornoemde Willelmus enerzijds en erfgoed van voornoemde Henricus 

anderzijds, strekkend van erfgoed van voornoemde Willelmus tot aan de 

stadsmuur. 

 

[Henricus ?filius] quondam Godefridi? Posteel (dg: sex) particulam 

terre sex pedatas in latitudine continentem sitam in Busco ultra 

pontem piscium retro hereditatem Willelmi van den Zande (dg: inter 

hereditatem Willelmi predicti) #inter hereditatem dicti Willelmi# 

ex uno et inter hereditatem dicti Henrici ex alio tendentem ab 

hereditate dicti Willelmi usque ad murum oppidi de Buscoducis ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Willelmo promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes Ghisbertus et Berkel datum 

sabbato post penthecostes. 

 

BP 1176 f 084v 02 di 31-05-1379. 

Johannes zv Boudewinus droeg over aan Elizabeth dv Johannes van 

Herzel alle goederen13,14 van Franco gnd van Ghele, aan hem 

gerechtelijk verkocht door Theodericus gnd van Zeelst. 

 

Johannes filius Boudewini omnia et singula bona Franconis dicti de 

Ghele vendita sibi a Theoderico dicto de Zeelst per judicem etc 

prout in litteris hereditarie supportavit Elizabeth filie Johannis 

de Herzel cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et Tielken 

datum tercia post penthecostes. 

 

BP 1176 f 084v 03 ma 06-06-1379. 

Elizabeth dv Johannes van Herzel vroeg aan haar vader om toestemming 

buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan van 

                         
13 Zie → BP 1176 f 084v 06 di 07-06-1379, verkoop van goederen van 

wijlen Franco van Gheel, in Nistelrode. 
14 Zie → BP 1176 f 085r 01 wo 08-06-1379, uitgifte in cijns van huis 

en erf van wijlen Franco van Gheel. 
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haar vader. 

 

Elizabeth filia Johannis de Herzel instanter petiit a Johanne suo 

patre licentiam consistendi et eeundi ac eundi extra domum etc per 

modum emancipationis etc dictus vero Johannes in hoc annuens (dg: 

pre) precibus dicte Elizabeth. Testes testes W et W datum (dg: sca 

#sca#) #secunda# post octavam penthecostes. 

 

BP 1176 f 084v 04 ma 06-06-1379. 

Theodericus van der Vest beloofde aan Theodericus van den Hoevel zvw 

Lambertus 19 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) 

te betalen. 

 

Theodericus van der Vest promisit Theoderico van den Hoevel filio 

quondam Lamberti XIX Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes W et W datum supra. 

 

BP 1176 f 084v 05 di 31-05-1379. 

Gerardus zv Gerardus van Berkel van Vucht verkocht aan Johannes 

Becker zvw Henricus Becker een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit een b-erfcijns van 3 pond 

voornoemd geld, die verkoper met Sint-Martinus beurt uit een huis en 

tuin in Vught Sint-Lambertus, beiderzijds tussen Hubertus gnd Jordens 

soen, en uit alle andere goederen van Johannes zvw Jordanus zvw 

Johannes gnd Jordens soen, en welke cijns van 3 pond voornoemde 

Johannes zvw Jordanus uit die onderpanden beloofd had. 

 

Gerardus filius Gerardi de Berkel de Vucht hereditarie vendidit 

Johanni (dg: -s) Becker filio quondam Henrici Becker hereditarium 

censum XXti solidorum monete solvendum hereditarie (dg: Lamberti) 

#Martini# ex hereditario censu trium librarum dicte monete quem 

dictus venditor se solvendum habere dicebat hereditarie dicto 

solucionis termino ex domo et orto sitis in Vucht in parochia 

sancti Lamberti inter hereditatem Huberti dicti (dg: Joh) Jordens 

soen ex utroque latere coadiacentem atque ex omnibus aliis bonis 

Johannis filii quondam Jordani filii quondam Johannis dicti 

Jordens soen et quem censum trium librarum idem Johannes filius 

quondam Jordani predicti dicto venditori ex eisdem solvere 

promiserat prout in litteris quas vidimus promittens warandiam et 

aliam obligationem in dicto censu trium librarum deponere. Testes 

Willelmus et W datum tercia post (dg: oct) penthecostes. 

 

BP 1176 f 084v 06 di 07-06-1379. 

Elizabeth dv Johannes van Herzel verkocht aan Henricus Cuijlman zvw 

Roverus van Dijnther (1) een stuk land15 van wijlen Franco van Gheel, 

in Nistelrode, tussen Henricus Cuijlman enerzijds en wijlen Johannes 

gnd Elsbosche anderzijds, (2) alle stukjes land van voornoemde wijlen 

Franco, in Nistelrode, belast met de onraad. 

 

Solvit X placken. 

Elizabeth filia Johannis de He#r#zel cum tutore (dg: parti) peciam 

terre quondam Franconis de Gheel sitam in parochia de Nijsterle 

inter hereditatem Henrici Cuijlman ex alio et inter hereditatem 

quondam Johannis dicti Elsbosche atque omnes particulas terre (dg: 

quas) dicti quondam Franconis sitas in dicta parochia prout ibidem 

site sunt et dictus quondam Franco in eisdem decessit ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Cuijlman filio quondam Roveri de 

Dijnther promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere 

                         
15 Zie ← BP 1176 f 084v 02 di 31-05-1379, verkoop aan Elizabeth dv 

Johannes van Herzel van alle goederen van Franco van Ghele. 
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exceptis oneribus dictis onraet exinde de jure solvendis. Testes 

Ghisbertus et W Tielken datum (dg: su) tercia post octavam 

penthecostes. 

 

BP 1176 f 084v 07 di 07-06-1379. 

Boudekinus zv Johannes zv Boudewinus verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

#Boudekinus filius# Johannis filii Boudewini prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 084v 08 di 07-06-1379. 

Egidius nzvw hr Egidius nzvw hr Egidius van der Wegen eertijds 

investiet van Steensel droeg over aan de secretaris, tbv Maria ndvw 

voornoemde hr Egidius van der Wegen, een b-erfcijns van 1 oude gulden 

hellink, die voornoemde wijlen Egidius van der Wegen met Lichtmis 

beurde, gaande uit een akker gnd die Sneparts Akker, 4 lopen groot, 

in Eersel, aan weerszijden van de weg, tussen hr Henricus gnd 

Stedekens enerzijds en Henricus gnd Claus anderzijds, welke cijns aan 

eerstgenoemde Egidius was vermaakt door wijlen voornoemde hr Egidius 

van der Wegen. 

 

Egidius filius naturalis domini quondam Egidii filii naturalis 

domini quondam Egidii de Statera investiti olim de Steensel 

hereditarium censum unius aurei denarii antiqui communiter aude 

gulden hellinc vocati boni auri et gravis ponderis quem dictus 

quondam dominus (dg: Ge) Egidius de Statera solvendum habuit 

hereditarie purificatione ex uno agro dicto die Sneparts (dg: 

Acker) Acker quatuor lopinos seminis in semine capiente sito in 

parochia de Eersel ex utroque latere vie inter hereditatem domini 

Henrici dicti Stedekens (dg: ?Acke) ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Claus ex alio et quem censum primodictus Egidius 

nunc ad se spectare dicebat et sibi a dicto domino quondam Egidio 

de Statera legatum esse dicebat hereditarie supportavit mihi ad 

opus Marie filie naturalis dicti quondam domini Egidii de Statera 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 084v 09 di 07-06-1379. 

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

in aanwezigheid van Johannes Scillinc, Boudewinus Gruijter en 

Theodericus Ywani. 

 

A 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus Johanne Scillinc et 

Boudewino Gruijter et Theoderico Ywani. Actum in camera scriptorum 

anno (dg: LXXIX) LXXIX mensis (dg: jul) junii die (dg: sexta) 

#septima# hora sexta. 

 

BP 1176 f 084v 10 di 07-06-1379. 

Hr Arnoldus van Randenrode ridder zvw hr Ludovicus gnd van Randenrode 

ridder verkocht aan Arnoldus Stamelart van den Kelder, tbv hr 

Reijnaldus van Valkenborgh heer van Borne en van Zittert, (1) een 

b-erfcijns van 100 pond zwarte tournosen, een oude groot geld van de 

koning van Frankrijk voor 16 penningen in deze cijns gerekend, een 

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

200 pond erfrente voornoemd geld die hr Johannes van Valkenborgh heer 

van Heerle en vrouwe Marina dvw hr Albertus heer van Herpen ev 

voornoemde hr Johannes aan hr Rogarius van Levedale ridder, heer van 

Peike en van Oirschot, beloofd hadden te betalen, een helft met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit de heerlijkheid 
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van Herpen, welke cijns van 100 pond wijlen voornoemde hr Ludovicus 

heer van Randenrode ridder gekocht had van zijn zoon, voornoemde hr 

Arnoldus van Randenrode ev vrouwe Margareta van Levedale vrouwe van 

Eindhoven dvw voornoemde hr Rogerius van Levedale ridder, en welke 

cijns van 100 pond aan voornoemde hr Arnoldus gekomen was na 

overlijden van zijn vader, wijlen voornoemde hr Ludovicus, heer van 

Randenrode, ridder, (2) het vruchtgebruik in de helft van de andere 

100 pond van voornoemde 200 pond. 

 

+ 

Dominus Arnoldus de Randenrode miles filius domini quondam 

Ludovici dicti de Randenrode militis hereditarium censum centum 

librarum nigrorum turonensium denario vel grosso turonensi denario 

monete regis francie antiquo pro XVI denariis in dicto censu 

computato solvendum hereditarie pro una medietate Domini et pro 

reliqua medietate Johannis ex ducentis libris annui et hereditarii 

redditus dicte monete quas nobilis vir dominus Johannes de 

Valkenborgh dominus de (dg: H....) Heerle et domina Marina filia 

quondam domini Alberti domini quondam de Herpen pie recordationis 

eiusdem domini Johannis conthoralis legitima domino Rogario de 

Levedale militi domino de Peijcke et de Oerscot anno quolibet 

hereditarie solvere promiserant terminis prescriptis ex integro 

dominio de Herpen et ex universis et singulis bonis et ....... et 

possessionibus ad dictum dominium de Herpen spectantibus sine 

exceptione quacumque quem censum centum librarum dicte monete 

prefatus dominus quondam Ludovicus dominus de Randenrode miles 

erga prefatum dominum Arnoldum de Randenrode eius filium maritum 

et tutorem legitimum ut asserebat domine Margarete de Levedale 

domine de Eijndoven sue conthoralis legitime filie (dg: d) quondam 

domini Rogerii de Levedale militis predicti emendo acquisiverat 

prout in litteris et quem censum centum librarum dicte monete 

prefatus dominus Arnoldus sibi de morte #dicti# domini quondam 

Ludovici (dg: de) domini Randenrode militis sui patris successione 

advolutum esse dicebat #(bij een + hierop volgend:) atque 

usufructum sibi competens in medietate aliarum centum librarum 

dicte monete dictarum ducentarum librarum dicti redditus dicte 

monete simul cum omnibus arrestadiis (dg: et omnibus juribus jure) 

sibi de #primo#dicto censu centum librarum seu de dicto usufructu 

deficientibus et non solutis et (dg: cum) totum jus sibi in 

premissis ducentis libris redditus competens quovismodo# 

hereditarie vendidit Arnoldo Stamelart de Penu ad opus domini 

Reijnaldi de Valkenborgh domini #de Borne et# de Zittert (dg: et 

de H) supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et Tielken 

datum (dg: supra) tercia post octavam penthecostes. 

 

BP 1176 f 084v 11 di 07-06-1379. 

Johannes Spijerinc van Dijnter zvw Walterus van Dijnter verkocht aan 

Theodericus van den Culen een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen gnd te 

Bogen, in Dinther. 

 

Solvit 2 placken. Scabini noluerunt. 

Johannes Spijerinc de Dijnter filius quondam Walteri de Dijnter 

hereditarie vendidit Theoderico van den Culen hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex bonis dictis te 

Boeghe sitis in parochia de Dijnter et ex attinentiis eorundem 

bonorum singulis et universis #quocumque locorum consistentibus 

sive sitis# promittens warandiam et aliam obligationem deponere. 
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Testes Ghisbertus et Coptiten datum supra. 

 

BP 1176 f 084v 12 di 07-06-1379. 

En hij kan terugkopen met 32 Brabantse dobbel en 4 mud rogge, Bossche 

maat, gedurende een tijdvak van 3 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis 

(wo 02-02-1379). Opgesteld in de kamer van de schrijvers in 

aanwezigheid van Henricus Hoessche en Theodericus van Mijerfelt. 

 

A. 

Et poterit redimere cum XXXII Brabant dobbel seu valore et cum 

(dg: ..) quatuor modiis siliginis mensure de Busco scilicet ad 

spacium (dg: ....) #trium# annorum a purificatione proxime 

preterita sine medio sequentium promittens ut in forma. Acta in 

camera scriptorum anno LXXIX mensis junii die septima hora none 

presentibus Henrico Hoessche et Theoderico de Mijerfelt testibus. 

 

BP 1176 f 084v 13 di 07-06-1379. 

Elizabeth van Steensel dvw Pijramus gnd Moers van Steensel en 

Margareta dvw Goeswinus van den Kolke verkochten aan de secretaris, 

tbv Maria ndvw hr Egidius van der Wegen, een b-erfcijns van 5 pond 

geld, die voornoemde hr Egidius van der Wegen beurde, een helft met 

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

eertijds van Willelmus gnd Mesmakere, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, welke cijns aan verkoopsters vermaakt was door wijlen 

voornoemde hr Egidius van der Wegen. 

 

Elizabeth de Steensel filia quondam Pijrami dicti Moers de 

Steensel et Margareta filia quondam Goeswini van den Kolke cum 

tutore hereditarium censum quinque librarum monete quem dominus 

quondam Egidius de Statera solvendum habuit hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area que fuerat quondam 

(dg: W) Willelmi dicti Mesmakere sita in Buscoducis in vico 

Vuchtensi et quem censum dicte Elizabeth (dg: ad) et Margareta 

(dg: lib) nunc ad se spectare dicebant et eis a domino Egidio 

#quondam# de Statera legatum esse dicebant hereditarie vendiderunt 

mihi ad opus Marie filie naturalis dicti quondam domini Egidii 

supportavit cum omnibus litteris et jure promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte earum deponere. Testes 

Rover et Berkel datum supra. 

 

BP 1176 f 084v 14 di 07-06-1379. 

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

in aanwezigheid van Theodericus Bartholomei en Johannes van Bladel 

bakker. 

 

Et fiet instrumentum eodem modo presentibus Theoderico Bartholomei 

et Johanne de Bladel pistore testibus. Acta in camera scriptorum 

datum ut supra. 

 

1176 mf3 A 09 f.85. 

 quarta post octavam penthecostes: woensdag 08-06-1379. 

 in octava sacramenti: donderdag 16-06-1379. 

 in crastino octavarum sacramenti: vrijdag 17-06-1379. 

 sabbato post octavam sacramenti: zaterdag 18-06-1379. 

 

BP 1176 f 085r 01 wo 08-06-1379. 

Elizabeth dv Johannes van Herzel gaf uit aan Johannes Berwout een 
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huis16,17 en erf van wijlen Franco van Gheel, in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, tussen erfgoed van Albertus zv Egidius enerzijds en 

erfgoed van Johannes Brenthen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

(1) 25 groten b-erfcijns aan het klooster van Porta Celi, en thans 

voor (2) een n-erfcijns18 van 18 pond geld, een helft te betalen met 

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

(zo 25-12-1379). 

 

Elizabeth filia Johannis de Herzel cum tutore domum et aream 

quondam Franconis de Gheel sitam in Busco [19in vico ecclesie inter 

hereditatem] Alberti filii Egidii ex uno et inter hereditatem 

Johannis Brenthen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Johanni (dg: Berw) Berwout ab eodem hereditarie possidendam pro 

viginti quinque grossis monete #hereditarii census# conventui de 

Porta Celi dandis etc atque pro hereditario censu XVIII librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis et pro primo termino nativitatis Domini ex premissis 

promittens cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes W et W datum quarta post octavam 

penthecostes. 

 

BP 1176 f 085r 02 wo 08-06-1379. 

Johannes zvw Boudewinus verwerkte zijn recht tot vernaderen.  

 

Johannes filius quondam Boudewini prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 085r 03 wo 08-06-1379. 

Voornoemde Johannes Berwout beloofde aan voornoemde Elizabeth dv 

Johannes van Herzel de eerstkomende drie jaar jaarlijks 8 pond geld 

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

 

Dictus Johannes Berwout promisit super omnia se daturum et 

soluturum dicte Elizabeth ad spacium trium annorum sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum trium annorum octo libras monete 

mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino nativitatis 

Domini proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 085r 04 wo 08-06-1379. 

Voornoemde Johannes Berwout en Jacobus Coptiten beloofden aan 

voornoemde Elizabeth dv Johannes van Herzel 40 Brabantse dobbel, 

vandaag over drie jaar te betalen. 

 

Dictus Johannes Berwout et Jacobus Coptiten promiserunt dicte 

Elizabeth (dg: X) XLta Brabant dobbel a data presente ultra 3 annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 085r 05 wo 08-06-1379. 

Voornoemde Elizabeth dv Johannes van Herzel deed tbv haar vader 

afstand van alle goederen die aan haar zullen komen na overlijden van 

haar vader. 

 

Dicta Elizabeth cum tutore super omnibus bonis sibi de morte dicti 

Johannis sui patris successione advolvendis quocumque sitis et 

consistentibus ut dicebat et jure ad opus dicti Johannis #sui 

                         
16 Zie ← BP 1176 f 084v 02 di 31-05-1379, verkoop aan Elizabeth dv 

Johannes van Herzel van alle goederen van Franco van Ghele. 
17 Zie → BP 1178 f 261r 08 wo 22-06-1390, verkoop van dit huis. 
18 Zie → BP 1177 f 113v 07 wo 23-03-1384, overdracht van de cijns. 
19 Aanvulling op basis van BP 1178 f 261r 08. 
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patris# renunciavit promittens cum tutore ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 085r 06 wo 08-06-1379. 

Voornoemde Johannes van Herzel beloofde aan zijn dochter Elizabeth 

100 oude schilden na maning te betalen. 

 

Dictus Johannes de Herzel promisit Elizabeth sue centum scuta 

antiqua ad monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 085r 07 wo 08-06-1379. 

Bartholomeus snijder droeg over aan Petrus van Berze de helft20 van 

een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van 

Nijcholaus Scilder enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Dronghelman 

anderzijds, aan hem overgedragen door voornoemde Petrus van Berze. 

 

Bartholomeus sartor (dg: maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris filie quondam) medietatem (dg: que Eli) domus 

et aree site in Buscoducis in vico ecclesie inter hereditatem 

Nijcholai Scilder ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Dronghelman ex alio supportatam sibi a Petro de Berze prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Petro cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Ghisbertus et Tielk datum supra. 

 

BP 1176 f 085r 08 wo 08-06-1379. 

Johannes van Herzel droeg over aan Johannes Scillinc alle goederen 

die aan Johannes zv Henricus gnd Vinckelman en diens vrouw 

Weijndelmoedis dvw Willelmus gnd van der Rosmolen gekomen waren na 

overlijden van Henrica dvw Henricus van Boert resp. die aan hem 

zullen komen na overlijden van voornoemde Johannes Scillinc, aan hem 

verkocht door voornoemde Johannes zv voornoemde Henricus Vinckelman. 

 

Johannes de Herzel omnia et singula bona (dg: que) Johanni filio 

Henrici dicti Vinckelman et Weijndelmoedi sue uxori filie quondam 

Willelmi dicti van der Rosmolen de morte quondam Henrice filie 

quondam Henrici de Boert successione advoluta et post (dg: post) 

mortem Johannis Scillinc successione advolvenda quocumque locorum 

consistentia sive sita (dg: supportata) vendita sibi a dicto 

Johanne filio dicti Henrici Vinckelman prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Johanni Scillinc cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Will et W datum supra. 

 

BP 1176 f 085r 09 do 16-06-1379. 

Boudewinus zvw Arnoldus Ghenen soen en zijn vrouw Elizabeth dvw Ghibo 

gnd Lobbeken wv Henricus gnd Oghen droegen over aan Henricus gnd 

Godewert van Scijnle het vruchtgebruik dat aan voornoemde Elizabeth 

behoort in alle beemden van voornoemde wijlen Henricus, gelegen in 

Schijndel. 

 

Boudewinus filius quondam Arnoldi Ghenen soen maritus legitimus ut 

dicebat Elizabeth sue (dg: fi) uxoris (dg: fi) #filie# quondam 

Ghibonis dicti Lobbeken #relicte quondam Henrici dicti Oghen# et 

dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore (dg: s) usufructum 

dicte Elizabeth competentem in omnibus pratis dicti quondam 

Henrici sitis in parochia de Scijnle et in quibus pratis dictus 

quondam Henricus decessit supportaverunt Henrico dicto Godewert de 

                         
20 Zie → BP 1178 f 365r 06 vr 11-03-1390, overdracht van de helft van 

dit huis. 
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Scijnle promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Rover et Coptiten datum in octava sacramenti. 

 

BP 1176 f 085r 10 do 16-06-1379. 

Voornoemde Boudewinus zvw Arnoldus Ghenen soen en zijn vrouw 

Elizabeth dvw Ghibo gnd Lobbeken wv Henricus gnd Oghen droegen over 

aan Margareta van den Eijnde het vruchtgebruik dat aan voornoemde 

Elizabeth behoort in 6 stukken land van voornoemde wijlen Henricus, 

in Schijndel, waarvan (1,2,3) aan weerszijde van de gemene weg, 

tussen Arnoldus van Beke enerzijds en Theodericus zvw hr Godefridus 

van Os ridder anderzijds, (4) tussen Petrus van Eirde enerzijds en 

Herbertus van Scijnle anderzijds, (5) tussen Henricus gnd Godewert 

enerzijds en wijlen Wellinus Coptiten anderzijds, (6) tussen 

voornoemde wijlen Wellinus enerzijds en Johannes Tijmmerman 

anderzijds. 

 

Dicti Boudewinus et Elizabeth ut supra (dg: septem) #usufructum 

(dg: se) dicte Elizabeth competentem in sex# peciis terre (dg: si) 

dicti quondam Henrici sitas in parochia de (dg: de) Scijnle quarum 

(dg: una) tres ab utroque (dg: parte) latere communis vie inter 

hereditatem Arnoldi de Beke ex uno et inter hereditatem Theoderici 

filii quondam domini Godefridi de Os militis ex alio (dg: quar) 

quarta inter hereditatem Petri de Eirde ex uno et inter 

hereditatem Herberti de Scijnle ex alio quinta inter hereditatem 

Henrici dicti Godewert ex uno et inter hereditatem quondam (dg: 

Will) Wellini Coptiten ex alio sexta inter hereditatem dicti 

quondam Wellini ex uno et inter hereditatem (dg: liberorum 

quondam) Johannis Tijmmerman ex alio sunt site ut dicebant 

supportaverunt Margarete van den Eijnde promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 085r 11 do 16-06-1379. 

Margareta van den Eijnde beloofde dat zij, zo lang Elizabeth wv 

voornoemde Henricus gnd Oghens soen zal leven, zal leveren (1) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, die de infirmerie van het Groot Begijnhof 

in Den Bosch, en (2) een b-erfpacht van 10½ lopen rogge, die 

Willelmus Loijer en diens vrouw Yda, beuren, gaande uit erfgoederen 

van wijlen Henricus gnd Oghens soen, gelegen in Schijndel. 

 

(dg: dictus) Dicta (dg: Hilla) #Margareta# promisit super omnia 

quod ipsa hereditariam paccionem unius (dg: pact) modii siliginis 

quam (dg: di Henricus dictus quondam Oghens soen annuatim solv) 

infirmaria maioris curie beghinarum in Busco et hereditariam 

paccionem X et dimidii lopinorum siliginis quam Willelmus Loijer 

et Yda eius uxor annuatim habent solvendam ex hereditatibus 

quondam Henrici dicti Oghens soen sitis in parochia de Scijnle ut 

dicebat (dg: perpetue s) ad vitam Elizabeth relicte dicti quondam 

Henrici sic solvet annuatim sic quod dicte Elizabeth (dg: dampna) 

ex suis hereditatibus dampna exinde non eveniant. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 085r 12 do 16-06-1379. 

Henricus zvw Adam van Neijsel en Johannes zvw Robbertus van Doerne 

beloofden aan Johannes zvw Willelmus van Oijen 4 tonnen haring met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) in Den Bosch, onder de kraan, te 

leveren. 

 

Henricus filius quondam Ade de Neijsel et Johannes filius quondam 

Robberti de Doerne promiserunt Johanni filio quondam Willelmi de 

Oijen IIII tonnas allecium etc ad nativitatis Domini proxime et in 
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Busco sub craen tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 085r 13 vr 17-06-1379. 

Johannes Cort snijder beloofde aan Raso den Jonghen wisselaar 15 

gulden pieter leuvens21 met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te 

betalen. 

 

Johannes Cort sartor promisit Rasoni den Jonghen campsori (dg: ad 

nativitatis Domini proxime) XV gulden peter Lovanienses ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Coptiten et 

Dijnter datum in crastino octavarum sacramenti. 

 

BP 1176 f 085r 14 vr 17-06-1379. 

Elizabeth dvw Jacobus van Bruggen verkocht aan Jacobus zvw Johannes 

zvw voornoemde Jacobus van Bruggen alle erfgoederen die aan haar 

gekomen waren na overlijden van haar voornoemde vader Jacobus, 

gelegen onder Berlicum. 

 

Elizabeth filia quondam Jacobi de Bruggen cum tutore omnes 

hereditates sibi de morte dicti quondam Jacobi sui patris 

successione advolutas quocumque locorum infra parochiam de 

Berlikem sitas ut dicebat hereditarie vendidit Jacobo #(dg: de)# 

filio quondam Johannis filii dicti quondam Jacobi de Bruggen 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Berkel et (dg: ..) Coptiten datum supra. 

 

BP 1176 f 085r 15 vr 17-06-1379. 

Arnoldus van den Elsen gaf uit aan Rodolphus van den Elsen alle 

goederen die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn broer 

Johannes van den Elsen, gelegen onder Uden; de uitgifte geschiedde 

voor de lasten en thans voor een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. De brief overhandigen aan 

hem of aan Nijcholaus van den Elsen. 

 

Solvit ?denarios XII. 

Arnoldus van den Elsen (dg: omnes) omnia et singula bona 

hereditaria et parata sibi de morte quondam Johannis van den Elsen 

sui (dg: s) fratris successione advoluta quocumque locorum infra 

parochiam de Uden consistentia sive sita ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Rodolpho van den Elsen ab eodem hereditarie 

possidenda pro oneribus (dg: annuatim) exinde solvendis dandis etc 

et pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam ?obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. Tradetur littera 

sibi vel Nijcholao van den Elsen. 

 

BP 1176 f 085r 16 vr 17-06-1379. 

Nijcholaus van den Elsen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus van den Elsen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 085r 17 vr 17-06-1379. 

Voornoemde Rodolphus van den Elsen beloofde aan voornoemde Arnoldus 

van den Elsen 6 Brabantse dobbel mottoen met Lichtmis aanstaande (do 

02-02-1380) te betalen. 

 

                         
21 Zie → BP 1177 f 159v 06 za 15-10-1384, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Dictus Rodolphus promisit super omnia dicto Arnoldo sex dobbel 

mott monete Brabantie ad purificationem proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 085r 18 vr 17-06-1379. 

Jacobus van Hedel en zijn zoon Arnoldus Vos beloofden aan Petrus 

Merle 72 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1379; 

13+25=38 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Jacobus de Hedel et Arnoldus Vos eius filius promiserunt Petro 

(?dg: etc) Merle etc LXXII aude scilde ad Jacobi proxime 

persolvenda sub pena IIII. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 085r 19 vr 17-06-1379. 

Willelmus Coptiten droeg over aan Nijcholaus Spijerinc Meus soen 1 

morgen land, van Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Vliedert, aan hem overgedragen door Henricus nzvw Adam 

van Neijsel. 

 

Willelmus Coptiten unum juger terre de mille iugeribus terre 

communitatis oppidi de Busco situm in loco dicto Vliedert 

supportatum sibi ab Henrico filio naturale quondam Ade de Neijsel 

prout #in litteris# hereditarie supportavit Nijcholao Spijerinc 

Meus soen cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere et (dg: ..) non alienabit. 

Testes (dg: ..) W et W predictus datum supra. 

 

BP 1176 f 085r 20 za 18-06-1379. 

Gerardus zvw Henricus van Os verkocht aan Hermannus zv Lodovicus gnd 

Eefsen soen de helft22 van een huis en erf in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Gerardus Scaden de oudere 

enerzijds en erfgoed van Petrus Witmeri anderzijds, deze helft belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 20 schelling geld. 

 

Gerardus filius quondam Henrici de Os medietatem domus et aree 

site in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam Gerardi 

Scaden senioris ex uno et inter hereditatem (dg: Ger) Petri (dg: 

We) Witmeri ex alio (dg: s) ut dicebat hereditarie vendidit 

Hermanno filio Lodovici dicti Eefsen soen promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario 

(dg: censu) censu viginti solidorum monete ex dicta medietate de 

jure solvendis ut dicebat. Testes W et W datum sabbato post 

octavam sacramenti. 

 

BP 1176 f 085r 21 za 18-06-1379. 

Nijcholaus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Kessel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 085r 22 za 18-06-1379. 

Yda wv Johannes Veerdoncs maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia, gaande uit een huis en erf 

in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, naast de Gerlingsbrug. 

 

Yda relicta quondam Johannis Veerdoncs hereditarium censum XXti 

solidorum antique pecunie quem se solvendum habere dicebat 

hereditarie ex (dg: hereditate ?sit) domo et area sita in Busco in 

vico Hijnthamensi iuxta pontem domini Gheerlaci supra aquam ibidem 

                         
22 Zie → BP 1176 f 152v 09 za 13-10-1380, verkoop van deze helft van 

dit huis. 
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monuit de tribus annis. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 A 10 f.85v. 

 dominica post octavam sacramenti: zondag 19-06-1379. 

 in vigilia nativitatis Johannis baptiste: donderdag 23-06-1379. 

 anno LXXX mensis junii in festo Ghervacii et Prothasii: 

  dinsdag 19-06-1380. 

 in vigilia Petri et Pauli: dinsdag 28-06-1379. 

 in die Petri et Pauli: woensdag 29-06-1379. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1379. 

 

BP 1176 f 085v 01 zo 19-06-1379. 

....... ....... verkocht aan Johannes Wael een kamp met gebouwen in 

Bakel, ter plaatse gnd Milheze, tussen erfgoed van het klooster van 

Bijnderen enerzijds en Arnoldus Metten soen anderzijds, belast met 2 

oude groten en een b-erfcijns van 5 pond 10 schelling gemeen 

paijment. De brief overhandigen aan de verkoper. 

 

....... ....... ....... [quondam] campum situm in parochia de 

Bakel in loco dicto Milheze inter hereditatem conventus de 

Bijnderen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Metten soen ex alio 

cum edificiis et attinentiis dicti campi universis ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Wael promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis et 

hereditario censu quinque librarum et X solidorum communis 

pagamenti exinde solvendis. Testes Rover Ghisbertus datum dominica 

post octavam sacramenti. Tradetur littera dicto venditori. 

 

BP 1176 f 085v 02 zo 19-06-1379. 

Willelmus Didden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Didden soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 085v 03 do 23-06-1379. 

Johannes van der Merendonc verkocht aan Henricus van der Put, tbv hem 

en zijn vrouw Aleijdis dvw Lambertus van den Pettelaer, een 

lijfrente23 van 10 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1379), gaande uit (1) 6 lopen roggeland in Haanwijk, tussen 

Wellinus van Yssche enerzijds en Bertoldus Hennens soen anderzijds, 

(2) een kamp van verkoper in Berlicum, tussen erfgoed gnd die 

Koeleidse Beemd enerzijds en erfgoed van kloosterlingen van Sint-

Clara in Den Bosch anderzijds, dit kamp belast met een cijns van hr 

Ludovicus van Berlaer. 

 

Johannes van der Merendonc hereditarie vendidit Henrico de Puteo 

#ad opus sui et ad opus Aleijdis sue uxoris filie quondam Lamberti 

van den Pettelaer# vitalem pensionem decem librarum monete 

solvendam anno quolibet ad vitam (dg: dicti) #dictorum# Henrici et 

(dg: non) Aleijdis seu alterius eorum mediatim Domini et mediatim 

Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime ex sex 

lopinatis terre siliginee sitis in Haenwijc inter hereditatem 

Wellini de IJssche ex uno et inter hereditatem Bertoldi Hennens 

soen (dg: so) ex alio et ex quodam campo (dg: ?sit dicto) dicti 

venditoris sito in parochia de Berlikem inter hereditatem die (dg: 

Ke) Koeleijdsche Beemde (dg: ex uno) vocatam ex uno et inter 

hereditatem monialium sancte Clare in Busco ex alio promittens 

                         
23 Zie → BP 1183 f 124v 05 za 14-04-1403, Danijel van den Merendonc 

werd ontlast van alle achterstallige termijnen die resteerden van de 

lijfrente van 10 pond geld. 
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warandiam et obligationem deponere excepto censu domini Ludovici 

de Berlaer ex dicto campo solvendo promisit super omnia 

sufficientem et alter diutius vivens integraliter possidebit et 

cum ambo mortui fuerint. Testes W et W datum in vigilia 

nativitatis beati Johannis baptiste. 

 

BP 1176 f 085v 04 di 19-06-1380. 

En hij kan terugkopen gedurende twee jaar vanaf Sint-Petrus-en-Paulus 

aanstaande (vr 29-06-1380) met 28 oude schilden én, in het eerste 

jaar een gulden pieter of in het tweede jaar twee gulden pieter, en 

10 pond geld voor het jaar van wederkoop. Opgesteld in het huis van 

de notaris (Adam van Mierde, gezien de A in de linkermarge) in 

aanwezigheid van hr Gerardus Baten soen en Johannes van Os van 

Hercke. 

 

A. 

Et poterit redimere a festo Pe Pauli proxime ultra (dg: annum) 

#duos annos (dg: semper) sine medio sequentes semper# cum XXVIII 

aude scilde seu valore #et si in primo anno cum tantum et uno 

gulden peter et (dg: cum) si in secundo anno cum tantum et II 

gulden peter# et cum X libris monete pro pensione anni 

redempcionis ut in forma. Acta in camera scriptorum presentibus 

(dg: Johanne filio Arnoldi Truden soen Johanne de Globo et 

Everardo de Pettelaer testes datum in vigilia nativitatis beati 

Johannis baptiste hora vesperarum anno Domini M CCC LXX nono) acta 

in domo mea presentibus domino Gerardo Baten soen et Johanne de Os 

de Hercke anno LXXX mensis junii in festo Gervaci et Prothasii 

hora none. 

 

BP 1176 f 085v 05 di 28-06-1379. 

Godescalcus nzv Johannes van Meghen perkamentmaker verklaarde 

ontvangen te hebben de helft van 15 oude schilden die Zebertus zv 

voornoemde Johannes aan voornoemde Godescalcus en zijn broer 

Johannes, nkv voornoemde Johannes van Meghen, beloofd had. 

 

Godescalcus filius naturalis Johannis de Meghen pagamenificis 

palam recognovit sibi fore satisfactum de medietate XV aude scilde 

quos Zebertus filius dicti Johannis promiserat dicto Godescalco et 

Johanni suo fratri pueris naturalibus dicti Johannis de Meghen in 

litteris ut dicebat. Testes Tielken et Gerardus datum in vigilia 

Pe Pau. 

 

BP 1176 f 085v 06 wo 29-06-1379. 

Hr Rutgerus van Ouden, heer van Hensoert, verpachtte aan Godefridus 

Moens soen een hoeve gnd ter Heiden, in Nuenen, voor een periode van 

8 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 13-05-1380). Elk jaar zal 

Godefridus een tiende van voornoemde hr Rutgerus, gnd die Schijf, 

bezorgen, waarvoor Godefridus het kaf en de stro mag behouden. Alleen 

voor Godefridus een brief maken. 

 

Dominus Rutgerus de Ouden dominus de Hensoert mansum dictum 

communiter ter Heiden situm in parochia de Nuenen cum eius 

attinentiis dedit ad jus coloni Godefrido Moens soen ab eodem ad 

spacium octo annorum a festo penthecostes proxime futuro 

subsequentium ad jus coloni possidendum additis ?condicionibus quod 

dictus Godefridus quandam decimam dicti domini Rutgeri dictam die 

Scijve ?deinde introducet quolibet dictorum octo annorum ?in hoc 

pro paleis et straminibus scilicet idem dominus Rutgerus (?dg: .) 

blada exinde venientia obtinebit promittens warandiam. Testes 

Ghisbertus et Berkel datum in die Pe et Pauli. Et erit nisi una 
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littera quam habet Godefridus. 

 

BP 1176 f 085v 07 wo 29-06-1379. 

Voornoemde hr Rutgerus van Ouden, heer van Hensoert, beloofde aan 

voornoemde Godefridus Moens soen 75 oude schilden met Sint-Petrus-

Stoel over 8 jaar (za 22-02-1388) te betalen. 

 

Dictus dominus Rutgerus promisit dicto Godefrido LXXV aude scilde 

ad Petri ad cathedram proxime ultra octo annos persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 085v 08 wo 29-06-1379. 

Voornoemde hr Rutgerus van Ouden, heer van Hensoert, verpachtte aan 

Johannes zvw Theodericus van Welle, tbv hem, zijn moeder Elisabeth en 

kv voornoemde Elisabeth, een hoeve gnd te Welle, in Nuenen, voor een 

periode van 8 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 13-05-1380). 

Voornoemde Elisabeth en haar kinderen zullen elk jaar een tiende van 

voornoemde hr Rutgerus vervoeren, gnd die Loettentiende, waarvoor zij 

het kaf en de stro mogen behouden. Alleen voor Johannes een brief 

maken. 

 

+ 

Dictus (dg: R) dominus Rutgerus mansum dictum te Welle situm in 

parochia de Nuenen cum eius attinentiis ut dicebat dedit ad jus 

coloni Johanni filio quondam Theoderici de Welle ad opus sui et ad 

opus Elisabeth sue matris et ad opus liberorum dicte Elisabeth ad 

eisdem ad spacium octo annorum a penthecostes futuro etc 

subsequentium possidendum ad jus coloni possidendum promittens 

warandiam tali condicione quod dicta Elisabeth et eius liberi 

quolibet dictorum octo annorum deducent quandam decimam dicti 

domini Rutgeri ibidem sitam dictam die Loettentijende pro palea et 

straminibus scilicet blada dictus dominus Rutgerus habebit (dg: 

item qu). Testes datum ut supra. Et erit una littera quam habebit 

Johannes. 

 

BP 1176 f 085v 09 wo 29-06-1379. 

Voornoemde hr Rutgerus van Ouden, heer van Hensoert, beloofde aan 

voornoemde Johannes zvw Theodericus van Welle, tbv zijn moeder, 

voornoemde Elisabeth, en haar kinderen, 15 oude schilden met Sint-

Petrus-Stoel (za 22-02-1388) over 8 jaar te betalen. 

 

Dictus dominus Rutgerus promisit dicto Johanni ad opus dicte 

Elisabeth et suorum liberorum XV aude scilde a festo Petri ad 

cathedram ultra octo annos persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 085v 10 do 30-06-1379. 

Ghibo zvw Johannes gnd Meijnaert verkocht aan Johannes van Afterloe 

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

hoeve van Henricus van der Hoeve te leveren, gaande uit 6 lopen 

roggeland, in Westilburg, waarvan er drie liggen tussen Gerardus 

Weijten enerzijds en Henricus Coster anderzijds, 1½ lopen tussen 

Erardus gnd Roekeloes enerzijds en Johannes wever anderzijds, 1 lopen 

tussen Franco Poppen enerzijds en voornoemde Henricus Custer 

anderzijds en ½ lopen tussen Henricus van der Hoeven enerzijds en Bac 

gnd Bertouds anderzijds. 

 

Ghibo filius quondam Johannis dicti Meijnaert hereditarie vendidit 

Johanni de Afterloe hereditariam paccionem (dg: VI) dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in manso (dg: .) Henrici van der Hoeve tradendam ex sex lopinatis 

terre siliginee sitis in parochia de Westilborch quarum tres inter 
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hereditatem Gerardi Weijten ex uno et hereditatem Henrici Coster 

ex alio una et dimidia lopinate inter hereditatem Erardi dicti 

Roekeloes ex uno et hereditatem Johannis textoris ex alio una 

lopinata terre inter hereditatem Franconis Poppen ex uno et 

hereditatem dicti Henrici Custer ex alio et dimidia lopinata terre 

inter hereditatem Henrici van der Hoeven ex uno et hereditatem Bac 

dicti Bertouds ex alio sunt site ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere. Testes W et W in crastino Pe Pau. 

 

BP 1176 f 085v 11 do 30-06-1379. 

Theodericus Kepken ontlastte Theodericus Godekens soen en Henricus 

van den Mortel van alle beloften en credieten die voornoemde 

Theodericus en Henricus aan eerstgenoemde Theodericus beloofd hadden 

of verschuldigd waren. 

 

Solvit. 

Theodericus Kepken quitum proclamavit Theodericum Godekens soen 

#et Henricum van den Mortel# ab omnibus promissionibus et creditis 

quas dictus Theodericus #et Henricus# primodicto Theoderico 

promiserant aut debebant #iunctim vel divisim# a quocumque tempore 

usque in hodiernum ut dicebat. Testes (dg: datum) Testes W et W 

datum supra. 

 

BP 1176 f 085v 12 do 30-06-1379. 

Margareta dvw Lambertus van den Egelvoert droeg over aan haar broer 

Lambertus de helft24, die aan haar gekomen was na overlijden van haar 

vader, van een huis en tuin in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed behorend aan de stad Den Bosch enerzijds en erfgoed van 

Johannes gnd van Oetheren anderzijds. 

 

Margareta filia quondam Lamberti van den Egelvoert cum tutore 

medietatem (dg: ad se spectantem) #sibi de morte dicti quondam sui 

patris successione advolutam# domus et orti sitorum in Busco in 

aggere Vuchtensi inter hereditatem competentem ad oppidum de 

Buscho ex uno et hereditatem Johannis dicti de Oetheren ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Lamberto suo fratri promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

W et W datum supra. 

 

BP 1176 f 085v 13 do 30-06-1379. 

Ghibo zvw Henricus gnd Lemkens soen en zijn zwager Constantinus gnd 

Costken van Koeveringen verkochten aan Johannes van Houthem (voor ¾) 

en Henricus Dircs soen (voor ¼) de helft van een stuk beemd in 

Schijndel, ter plaatse gnd Aan die Appelteren, tussen Johannes 

Lodewijchs soen en Johannes van den Hoevel enerzijds en Henricus van 

der Stappen en Jordanus szv Willelmus van Ouveracker anderzijds, 

welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft. 

 

Solvit. 

Ghibo filius quondam Henrici dicti Lemkens soen #et Constantinus 

dictus Costken de Koeveringen eius sororius# medietatem pecie 

prati site in parochia de Scijnle in loco dicto Aen die Appelteren 

inter hereditatem Johannis Lodewijchs soen (dg: ex uno et inter 

hereditatem) et Johannis van den Hoevel ex uno et inter 

hereditatem Henrici van der (dg: Stappen) Stappen et Jordani 

generi Willelmi de Ouveracker ex alio et que medietas dividitur 

contra reliquam reliquam medietatem ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni de Houthem et Henrico Dircs soen a dicto (dg: 

s) Johanne de Houthem pro tribus quartis partibus dicte medietatis 

                         
24 Zie → BP 1176 f 335r 13 do 14-01-1384, verkoop van deze helft. 
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et a dicto Henrico Dircs soen pro una quarta parte dicte 

medietatis hereditarie possidendam promittentes warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 085v 14 do 30-06-1379. 

Arnoldus Hoernken deed tbv zijn zwager Johannes gnd Metten soen 

afstand van (1) 1/3 deel dat was van hr Rijkoldus Koc ridder, van een 

akker gnd die Kerkakker, in Erp, naast de kerk, tussen Theodericus 

Sceijnckels enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) 1 vracht 

hooiland in Schijndel, naast de watermolen, ter plaatse gnd die 

Hezebeemd, tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en Willelmus gnd 

Marsscalc anderzijds. 

 

Arnoldus Hoernken super tercia (dg: terc) parte que fuerat dudum 

domini (dg: Rodolphi) Rijkoldi Koc militis cuiusdam agris dicti 

die Kercacker siti in parochia de Erpe iuxta ecclesiam ibidem 

inter hereditatem Theoderici Sceijnckels ex uno et inter communem 

viam ex alio ut dicebat (dg: ad opus Johannis dicti ....tken) et 

super una plaustrata feni sita in dicta parochia iuxta molendinum 

(dg: ?ven ?d) #aquatilem# in loco dicto die Hezebeemt inter 

hereditatem dicti Arnoldi ex uno et inter hereditatem Willelmi 

dicti Marsscalc ex alio ut dicebat ad opus Johannis dicti Metten 

soen sui sororii renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 085v 15 do 30-06-1379. 

De broers Henricus en mr Godefridus, kv Henricus zv Henricus 

Godefridi van Vlimen, verkochten aan Henricus Bac zvw Ghibo van Loen 

alle erfgoederen die aan wijlen hun moeder Elizabeth gekomen waren na 

overlijden van Johannes van Loen de oudere vv voornoemde Elizabeth, 

welke goederen aan voornoemde broers en aan hun broers en zuster 

Ghisbertus, Johannes en Aleijdis gekomen waren na overlijden van hun 

voornoemde moeder Elizabeth, gelegen in Oisterwijk en Venloen. De 

broers zullen voornoemde Ghisbertus, Johannes en Aleijdis afstand 

laten doen. 

 

Solvit ?3 plac. 

Henricus et meester Godefridus fratres liberi Henrici filii 

Henrici #Godefridi# de Vlimen omnes hereditates que Elizabeth 

quondam eorum (dg: ?fil) matri de morte quondam Johannis de Loen 

senioris patris dicte Elizabeth fuerant successione advoluta et 

que dictis fratribus #et Ghisberto Johanni suis fratribus et 

Aleijdi eorum sorori# de morte dicte quondam Elizabeth eorum 

matris successione sunt advolute (dg: ut di) quocumque locorum in 

parochias (dg: de .. Oesterwijc ..) Oesterwijc #et# de Venloen 

site ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico (dg: W) Bac filio 

quondam Ghibonis de (dg: .) Loen promittens warandiam et 

obligationem #ex parte eorum# deponere et quod ipsi dictos 

Ghisbertum Johannem suos fratres et Aleijdem suam sororem de 

premissis et jure ad opus dicti emptoris facient renunciare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 085v 16 do 30-06-1379. 

Gerardus van Deurne beloofde aan Zueta dvw Luijta ev Petrus Alarts 64 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te betalen. 

 

Gerardus de Spina promisit Zuete filie quondam #Luijte uxoris# 

Petri Alarts LXIIII Hollant dobbel seu valorem ad festum 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes #W etW# datum 

supra. 
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1176 mf3 A 11 f.86. 

 mensis junii die ultimo: donderdag 30-06-1379. 

 

BP 1176 f 086r 01 do 30-06-1379. 

Ancelmus zvw Henricus Willems soen bakker gaf uit aan Boudewinus zvw 

Arnoldus Ghenen soen 1 lopen roggeland en 2 hont beemd, gelegen onder 

de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd in der Donk, tussen 

voornoemde Boudewinus enerzijds en voornoemde Ancelmus anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, voor het eerst met Kerstmis over een jaar (di 

25-12-1380). 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems soen pistoris unam 

lopinatam terre siliginee et duo hont prati sitas infra (dg: paro) 

libertatem opidi de Busco (dg: inter) in loco dicto inder Donc 

inter hereditatem Boudewini filii quondam Arnoldi Ghenen soen ex 

uno et inter hereditatem dicti Ancelmi ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum dicto Boudewino ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditario censu XL solidorum monete dando sibi 

ab alio hereditarie nativitatis et pro primo termino a nativitatis 

Domini proxime ultra annum ex premissa promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes W et W 

datum supra. 

 

BP 1176 f 086r 02 do 30-06-1379. 

Mr Wolphardus van Ghijessen droeg over aan Ghisbertus Vos zv Arnoldus 

gnd Vos een stuk land in Kessel, ter plaatse gnd in den Enge, tussen 

voornoemde Ghisbertus Vos enerzijds en kvw Johannes gnd die Jonghe 

anderzijds, met een deel van de Maasdijk, gelegen aan het einde van 

voornoemd stuk land, welk deel even lang is als voornoemd stuk land 

breed is. 

 

Magister Wolphardus de Ghijessen peciam terre sitam in parochia de 

Kessel in loco dicto in den Enghe inter hereditatem Ghisberti 

#Vos# filii Arnoldi dicti Vos ex uno et inter hereditatem 

liberorum Johannis quondam dicti die Jonghe ex alio cum quadam 

parte aggeris Mose sita ad finem dicte pecie terre et que pars 

aggeris habet eandem (dg: me) longitudinem (dg: quam habet dicta 

pecia terre) ad (dg: lo) latitudinem dicte pecie terre ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Ghisberto Vos promittens (dg: 

warandiam et obligationem d ex) ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere et alter promisit super habita et habenda 

dictam partem aggeris perpetue in bona disposicione conservare sic 

quod dicto magistro Wolphardo et suis hereditatibus dampna exinde 

non eveniant quovismodo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086r 03 do 30-06-1379. 

Hermannus van Wetzelaer zv Hermannus van Wetzelaer droeg, bij wijze 

van erfwisseling, over aan Johannes van Nuweland (1) 1 morgen land, 

in Geffen, op de gemeint, ter plaatse gnd in den Oosten Geslag, 

tussen wijlen Willelmus van Beest enerzijds en voornoemde Johannes 

van Nuweland anderzijds, (2) een stuk land in Geffen, tussen 

Rodolphus snijder enerzijds en Reijmboldus Belen soen anderzijds. 

 

Hermannus de Wetzelaer filius Hermanni de Wetzelaer unum juger 

terre situm in parochia de Gheffen supra communitatem in loco 

dicto in den Oesten Gheslach inter hereditatem quondam Willelmi de 

Beest ex uno et inter hereditatem Johanni de Nuweland ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni de Nuweland #in 

modum hereditarie permutationis# promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. Et peciam (dg: ?prati) 



Bosch’ Protocol jaar 1379 02. 

 

38 

#terre# sitam in dicta parochia inter Rodolphi sartoris ex uno et 

inter hereditatem Reijmboldi Belen soen ex alio. 

 

BP 1176 f 086r 04 do 30-06-1379. 

Johannes van Nuwelant droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan 

Hermannus zv Hermannus van Wetzelaer 1 morgen land, in Geffen, ter 

plaatse gnd in den Oostense Slag, tussen voornoemde Johannes 

enerzijds en Boudewinus van Zeland anderzijds. 

 

Johannes de Nuwelant unum juger terre situm in parochia de Gheffen 

in loco dicto in den Oestensche Slach inter hereditatem dicti 

Johannis ex uno et inter hereditatem Boudewini de Zeland ex alio 

ut dicebat hereditarie supportavit Hermanno filio Hermanni de 

Wetzelaer in modum hereditarie permutationis promittens warandiam 

et obligationem deponere. 

 

BP 1176 f 086r 05 do 30-06-1379. 

Hermannus zv Hermannus van Wetzelaer droeg over aan Johannes van 

Nuwelant (1) 1 morgen land in Geffen, op de gemeint, ter plaatse gnd 

in den Oostense Slag, tussen wijlen Willelmus van Beest enerzijds en 

Johannes van Nuwelant anderzijds, (2) een zester roggeland in Geffen, 

tussen wijlen Willelmus van Beest enerzijds en de gemene weg 

anderzijds. 

 

Hermannus filius Hermanni de Wetzelaer unum iuger terre situm in 

parochia de Gheffen supra communitatem in loco dicto in den 

Oestenschen Slach inter hereditatem quondam Willelmi de Beest ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Nuwelant ex alio et (dg: pec) 

sextariatam terre siliginee sitam in dicta parochia inter 

hereditatem quondam Willelmi de Beest ex uno et inter (dg: he) 

communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie (dg: vendidit) 

#supportavit# dicto Johanni de Nuwelant promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086r 06 do 30-06-1379. 

Voornoemde Johannes van Nuwelant droeg over aan Hermannus zv 

Hermannus van Wetselaer (1) 1 morgen land in Geffen, op de gemeint, 

ter plaatse gnd in den Oostense Geslag, tussen voornoemde Johannes 

van Nulant enerzijds en Boudewinus van Zeland anderzijds, (2) een 

zester roggeland in Geffen, tussen Rodolphus snijder enerzijds en 

Reijmboldus Belen soen anderzijds. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes van Nulant. 

 

Dictus Johannes de Nuwelant unum juger terre situm in parochia de 

Gheffen (dg: in loco) supra communitatem in loco dicto in den 

Oestenssche Gheslach inter hereditatem dicti Johannis de Nulant ex 

uno et inter hereditatem Boudewini de Zeland ex alio et 

sextariatam terre siliginee sitam in dicta parochia inter Rodolphi 

sartoris ex uno et inter hereditatem Reijmboldi Belen soen ex alio 

ut dicebat hereditarie supportavit Hermanno filio Hermanni de 

Wetselaer promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. Traditur dicto Johanni de Nulant. 

 

BP 1176 f 086r 07 do 30-06-1379. 

Bartholomeus gnd Meus van Hoesden beloofde aan Hubertus Wolf 30 

Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1380) te betalen. 

 

Bartholomeus dictus Meus de Hoesden promisit Huberto Wolf XXX 

Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 086r 08 do 30-06-1379. 

Hubertus Wolf en zijn broer Rutgherus beloofden aan Ghisbertus 

Kesselman 75 Dordrechtse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1379) te betalen. 

 

Hubertus Wolf et Rutgherus eius frater promiserunt Ghisberto 

Kesselman LXXV Dordrecht dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086r 09 do 30-06-1379. 

Arnoldus van Wetten zvw Johannes gnd Colcen van Wetten verkocht aan 

Zebertus van der Westlaken een stuk heideland in Schijndel, ter 

plaatse gnd op Eindeveld, tussen Henricus van Zeghenworp enerzijds en 

Luijta van der Westlaken anderzijds. 

 

Arnoldus de Wetten filius quondam Johannis dicti Colcen de Wetten 

peciam terre mericalis sitam in parochia de Scijnle in loco dicto 

op Eijnde Velt (dg: -s) inter hereditatem Henrici de Zeghenworp ex 

uno et inter hereditatem Luijte van der Westlaken ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Zeberto van der Westlaken promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere promisit 

insuper super omnia omnem obligationem in premissa existentem 

occacione arrestadiorum censuum exinde solvendorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086r 10 do 30-06-1379. 

Jacobus van Enghelant en Henricus Scilder zvw Nijcholaus Scilder de 

oudere beloofden aan Johannes Sluijsman 24 Brabantse dobbel met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te betalen. 

 

Jacobus de Enghelant et Henricus Scilder filius quondam Nijcholai 

Scilder senioris promiserunt Johanni Sluijsman XXIIII Brabant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086r 11 do 30-06-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086r 12 do 30-06-1379. 

Godefridus zvw Engela gnd Goden soen gaf uit aan Jacobus gnd 

Berkelman 4 stukken land in Hilvarenbeek, (1) ter plaatse gnd Groene 

Weg, tussen Berta van Westerwijc enerzijds en Stephanus met der 

Krucken anderzijds, (2) aldaar, tussen voornoemde Berta enerzijds en 

voornoemde Stephanus anderzijds, (3) ter plaatse gnd die Hoge Brem, 

tussen Henricus van den Goer enerzijds en voornoemde Godefridus 

anderzijds, (4) ter plaatse gnd die Woeste Hof, tussen voornoemde 

Berta enerzijds en Theodericus gnd Steven soen die Olislegher 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 5 lopen gerst, maat van 

Hilvarenbeek, 1 vracht hout, en 1 palme penning aan de kanunniken van 

Hilvarenbeek, en thans voor (b) 4 lopen rogge, maat van Hilvarenbeek, 

met Sint-Andreas in Hilvarenbeek te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Jacobus Berkelman tot onderpand (5) 1 bunder minus 

22 roeden beemd in Helvoirt, ter plaatse gnd Leendonk, tussen wijlen 

Henricus Brabant enerzijds en wijlen Zegherus gnd Hughen soen 

anderzijds. 

 

(dg: He) Godefridus filius quondam (dg: Henrici) #Engele# dicte 

Goden soen quatuor pecias terre sitas in parochia de 
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#Hildwaren#beke quarum una (dg: iuxta lo) ad locum dictum Gruenen 

Wech (dg: ex uno) inter hereditatem Berte de (dg: Wetter) 

#Wester#wijc ex uno et inter hereditatem Stephani met der 

K#r#ucken ex alio secunda sita ibidem inter hereditatem dicte 

Berte ex uno et inter hereditatem dicti Stephani ex alio tercia ad 

locum dictum die Hoghen Brem inter hereditatem Henrici van den 

Goer ex uno et inter hereditatem dicti Godefridi ex alio et quarta 

in loco dicto die Wuesten Hof inter hereditatem dicte Berte ex uno 

et inter hereditatem Theoderici dicti Steven #soen# die Olislegher 

ex alio sunt site ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Jacobo dicto Berkelman ab eodem hereditarie possidendas pro 

quinque lopinis ordei mensure de Beke et uno plaustro ligni et uno 

denario dicto palme ?penninc (dg: ex) canonicis #de Beke# exinde 

solvendis dandis etc atque pro quatuor lopinis siliginis dicte 

mensure de Hildwarenbeke dandis sibi ab altero hereditarie (dg: h) 

Andree et in Hildwarenbeke tradendis ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam (dg: de) obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Jacobus 

Berkelman unum (dg: p) bonarium prati minus XXti virgatis situm in 

parochia de Helvoert in loco dicto Leendonc inter hereditatem 

Henrici quondam Brabant ex uno et inter hereditatem quondam 

Zegheri dicti Hughen soen ex alio ad pignus imposuit et obligavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086r 13 do 30-06-1379. 

En hij kan terugkopen met 7½ Brabantse dobbel, wanneer hij wil. 

Opgesteld in aanwezigheid van de schepenen, Johannes van Nuwelant en 

Henricus van den Kerkhof. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: cum XV) cum septem et dimidio Brabant 

dobbel (dg: cum) vel cum valore quandocumque voluerit ut in forma. 

Acta in camera presentibus scabinis et Johanne de Nuwelant et 

Henrico de Atrio. Testes datum mensis junii die ultima hora 

vesperarum. 

 

BP 1176 f 086r 14 do 30-06-1379. 

Hermannus zv Hermannus van Wetselaer machtigde Johannes van Nuweland 

zijn goederen te beheren. 

 

Hermannus filius Hermanni de Wetselaer dedit (dg: potestatem) 

Johanni de Nuweland potestatem (dg: monendi) sua bona regendi et 

cum hiis omnia faciendi ad revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086r 15 do 30-06-1379. 

Gerardus van Deurne beloofde aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem 

112 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te 

betalen. 

 

Gerardus de Spina promisit Godefrido filio quondam Andree de 

Berlikem centum et XII Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086r 16 do 30-06-1379. 

Egidius uten Kamp maakte bezwaar tegen alle vervreemdingen en 

verkopingen gedaan door Godefridus zvw Baudewinus van den Molengreve, 

Johannes Gruijter van Os en Jordanus van Roesmalen smid, met hun 

goederen. 

 

Egidio ex Campo omnes (dg: ale) alienaciones et vendiciones factas 

a Godefrido filio quondam Baudewini van den Molengreve Johanne 



Bosch’ Protocol jaar 1379 02. 

 

41 

(dg: Gri) Gruijter de Os et Jordano de Roesmalen f[a]bro cum eorum 

bonis ut dicebat calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086r 17 do 30-06-1379. 

Johannes van Merlaer beloofde aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem 

62 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te 

betalen. 

 

Johannes de Merlaer promisit Godefrido filio quondam Andree de 

Berlikem LXII Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086r 18 do 30-06-1379. 

Willelmus zvw Willelmus gnd Heijlwigen man van den Holenberch 

verkocht aan Cristina dvw Johannes van der Rennendonc een huis en 

tuin in Hintham, tussen Walterus gnd die Kerdrinen enerzijds en een 

erfgoed dat 2 voet breed is, gelegen buiten de muur van het huis van 

voornoemde Willelmus, anderzijds. 

 

Solvit ?X placken. 

Willelmus filius quondam Willelmi dicti (dg: ?Scuijten) #Heijlwigen 

man van den Holenberch# domum et ortum sitos in Hijntam inter 

hereditatem Walteri dicti die Kerdrinen ex uno et inter 

hereditatem (dg: dicti Willelmi) duas pedatas in latitudine 

continentem sitam extra parietem #domus# dicti Willelmi ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Cristine filie quondam Johannis van 

der Rennendonc promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086r 19 do 30-06-1379. 

Godinus van Lijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godinus de Lijt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 A 12 f.86v. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 01-07-1379. 

 

BP 1176 f 086v 01 do 30-06-1379. 

Mathijas van Dordrech ev Margareta dvw Truda dvw Arnoldus van Wesel 

verkocht aan Johannes gnd Hollander een b-erfcijns van 5 pond geld, 

die behoorde aan wijlen hr Arnoldus van Wesel priester, in een 

b-erfcijns van 10 pond voornoemd geld, welke cijns van 10 pond 

voornoemde hr Arnoldus en diens broer hr Henricus van Wesel beurden, 

een helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, uit het 

middelste gebint van een huis en erf in Den Bosch, aan de Vismarkt, 

op de hoek, te weten aan beide zijden strekkend tot aan het midden 

van de balk van voornoemd huis, welk middelste gebint voornoemde 

heren Arnoldus en Henricus aan Aleijdis gnd Wesselens en haar 

natuurlijke dochter Hilla in cijns uitgegeven hadden, te weten voor 

voornoemde cijns van 10 pond. 

 

Mathijas de Dordrech maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris filie quondam Trude (dg: sue uxoris) filie 

quondam Arnoldi de Wesel hereditarium censum quinque librarum 

monete (dg: de hereditario censu X librarum monete predicte quem) 

qui ad (dg: dictum) dominum quondam Arnoldum de Wesel presbitrum 

spectare consuevit in hereditario censu X librarum monete predicte 

quem censum X librarum dictus dominus Arnoldus et dominus Henricus 

de Wesel eius frater solvendum habuerunt hereditarie (dg: 

solvendum habere habuerunt) mediatim (dg: Domini) Johannis et 

mediatim Domini ex media ligatura domus et aree site in Busco ad 
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forum piscium supra conum ibidem videlicet tendente ab utroque 

latere ad medium trabis ibidem domus et aree predicte quam (dg: 

li) mediam ligaturam dicti domini Arnoldus et Henricus fratres 

Aleijdi dicte Wesselens et Hille sue filie naturali dederant ad 

censum pro dicto censu X librarum prout in litteris et quem censum 

quinque librarum dictus Mathias nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie vendidit Johanni dicto Hollander supportavit cum 

omnibus litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes W et W datum supra. 

 

BP 1176 f 086v 02 do 30-06-1379. 

Gerardus van Abruggen beloofde aan Gerardus van Gheffen molenaar 20 

Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Gerardus de Abruggen promisit Gerardo de Gheffen multori XX 

Brabant dobbel seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 086v 03 do 30-06-1379. 

Johannes van den Broec zv Arnoldus van den Loet verkocht aan 

Godescalcus Roesmont een erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch aan het woonhuis van de koper te leveren, 

gaande uit een stuk land gnd die Hegge Akker, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd die Vloede Akker, beiderzijds tussen Jacobus van den 

Wiel. 

 

Johannes van den Broec filius Arnoldi van den Loe[t] hereditarie 

vendidit Godescalco Roesmont hereditariam paccionem (dg: III) 

trium modiorum siliginis (dg: ..) mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco ad domum habitationis dicti 

emptoris tradendam ex pecia terre dicta die Hegghe Acker sita in 

parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum die Vloede Acker inter 

hereditatem Jacobi van den Wiel ex utroque latere coadiacentem ut 

dicebat promittens #super habita et habenda# warandiam questionem 

proximitatis et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086v 04 do 30-06-1379. 

Emondus Rover zvw Johannes van Hellu verkocht aan Albertus zvw 

Arnoldus gnd Lodewijchs soen een hofstad in Maren, tussen Goeswinus 

Hellinc enerzijds en voornoemde Albertus zvw Arnoldus gnd Lodewijchs 

soen anderzijds, met 2 vadem Maasdijk, in Maren, ter plaatse gnd 

Gewanden, tussen de dijk van wijlen Willelmus gnd Hoel enerzijds en 

Willelmus gnd van Loen anderzijds, belast met een b-erfcijns van 20 

schelling gemeen paijment. 

 

Emondus Rover #filius quondam Johannis de Hellu# quoddam 

domistadium situm in parochia de (dg: p) Maren (dg: in) inter 

hereditatem Goeswini Hellinc ex uno et inter hereditatem Alberti 

filii quondam Arnoldi dicti Lodewijchs soen ex alio (dg: ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum hereditarie vendidit) cum 

duobus mensuris dictis vademen aggeris Mose sitis in parochia 

predicta in loco dicto Ghewanden inter aggerem Willelmi quondam 

dicti Hoel ex uno et inter aggerem Willelmi dicti de Loen #ex 

alio# cum attinentiis (dg: eius) earundem duarum mensurarum 

aggeris ut dicebat hereditarie vendidit dicto Alberto promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu XXti 

solidorum communis pagamenti exinde solvendo. Quo facto dictus 

Albertus promisit super omnia dictas duas mensuras aggeris 

perpetue in tali disposicione conservare sic quod dicto Emondo et 

suis heredibus (of: hereditatibus?) dampna exinde non eveniant. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086v 05 do 30-06-1379. 

Oda gnd Busschers beloofde aan Belia ev Johannes gnd Maes 3 [?of 4] 

Dordrechtse dobbel met Sint-Remigius over een jaar (ma 01-10-1380) te 

betalen. 

 

Oda dicta Busschers promisit Belie uxori Johannis dicti Maes 

[?I]III Dordrecht dobbel a Remigii proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086v 06 do 30-06-1379. 

Maria wv Goeswinus van Beilver snijder verkocht aan Johannes gnd die 

Wilde zvw Gerardus gnd die Creijnker een deel van een erfgoed met 

gebouwen, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, welk deel ligt tussen 

erfgoed van voornoemde Maria, 7½ voet breed, enerzijds, en erfgoed 

van voornoemde Johannes die Wilde anderzijds, belast met ¼ deel van 

de hertogencijns die uit het gehele erfgoed gaat, en een b-erfcijns 

van 5 schelling oude cijns, die uit dit deel gaat. 

 

Maria relicta quondam Goeswini de (dg: Bel) Beilver sartoris cum 

tutore quandam #partem# hereditatis cum suis edificiis (dg: ad se 

spectantem) sitam in Buscoducis in vico Hijnthamensi que pars (dg: 
?prout) sita est inter hereditatem dicte Marie septem et dimidiam 

pedatas ante et retro et in medio in latitudine continentem ex uno 

et inter hereditatem Johanni dicto die Wilde filio quondam Gerardi 

dicti die Creijnker ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Johanni Wilde promittens #cum tutore# warandiam et obligationem 

deponere exceptis quarta parte census domini ducis ex integra 

hereditate dicti quondam Goeswini de jure solvendi et hereditario 

censu quinque solidorum antiqui census ex tota parte solvendo de 

jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086v 07 do 30-06-1379. 

Pijramus gnd Moers van Gherwen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Pijramus dictus Moers de Gherwen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 086v 08 vr 01-07-1379. 

Johannes Rijc zvw Johannes Rijc en Hermannus die Wit ev 

Weijndelmoedis dvw voornoemde Johannes maakten een erfdeling. 

Voornoemde Johannes kreeg (1) een b-erfcijns van 3 pond geld, die 

Johannes van Vechel zvw Johannes gnd Caleijters soen moet betalen, 

(2) een b-erfcijns van 40 schelling geld die Weijndelmoedis dvw 

Johannes des Riken begijn verworven had van Albertus zvw Arnoldus gnd 

Gruijter, (3) een b-erfcijns van 20 schelling (dg: geld) die 

voornoemde Weijndelmoedis verworven had van Godefridus gnd Rike zvw 

Petrus gnd Copkens soen, (4) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, die wijlen Godefridus Rike handschoenmaker gekocht had van 

Hennekinus zvw een zekere Nycoel van Osse, (5) een b-erfcijns van 20 

schelling geld, gaande uit een erfgoed van een zekere Pijn van 

Derenborch, in Oss. Voornoemde Johannes zal de hertogencijnzen 

betalen die Weijndelmoedis en Heijlwigis, svw voornoemde Johannes 

Rike betaalden. 

 

Johannes Rijc filius quondam Johannis Rijc et Hermannus die Wit 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Weijndelmoedis sue uxoris 

filie dicti quondam Johannis palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse #de bonis ad se spectantibus# et 

mediante qua divisione hereditarius census trium librarum monete 
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quem Johannes de Vechel filius quondam Johannis dicti Caleijters 

soen solvere tenetur et hereditarius census XL solidorum monete 

quem Weijndelmoedis filia quondam Johannis des Riken beghina erga 

Albertum filium quondam Arnoldi dicti Gruijter acquisiverat et 

hereditarius census XXti solidorum (dg: monete) quem dicta (dg: -s) 

Weijndelmoedis erga Godefridum dictum Rike filium quondam Petri 

dicti Copkens soen acquisiverat et hereditaria paccio dimidii 

modii siliginis mensure de Busco (dg: s) quam Godefridus quondam 

Rike cyrothecarius erga Hennekinum filium quondam dicti Nycoel de 

Osse emendo acquisiverat item hereditarius census XXti solidorum 

monete solvendus ex hereditate (dg: Rutgheri) #dicti# Pijn de 

Derenborch sita in Osse ut dicebat dicto Johanni cesserunt in 

partem ut alter recognovit super quibus et etc promittentes ratam 

servare et dampna equaliter portabunt hoc addito quod predictus 

Johannes solvet annuatim (dg: de ....... here...) censuum domini 

ducis #quos# Weijndelmoedis et Heijlwigis sorores dicti quondam 

#Johannis# Rike solvere consueverunt annuatim. Testes Ghisbertus 

et Coptiten datum sexta post Pe Pau. 

 

BP 1176 f 086v 09 vr 01-07-1379. 

Voornoemde Hermannus die Wit ev Weijndelmoedis dvw Johannes Rijc 

kreeg (1) een b-erfcijns25 van 6 pond geld uit een erfcijns van 16 

pond, welke cijns van 16 pond Snellardus gnd Snellart zvw Henricus 

gnd Bruijn van Lijttoijen aan Godefridus Rike zvw Godefridus gnd Rike 

en aan diens zuster Mechtildis betaalde, gaande uit de hoeve gnd 

Clueken, in Uden, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld, die 

wijlen eerstgenoemde Johannes Rijc verworven had van Henricus Cnodde 

zvw Johannes van der Graft van Os. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census sex librarum monete 

de hereditario censu XVI librarum quem censum XVI librarum 

Snellardus dictus Snellart filius quondam Henrici dicti Bruijn de 

Lijttoijen Godefrido (dg: quondam) Rike filio quondam Godefridi 

dicti Rike Mechtildi sue sorori annuatim solvere consuevit ex 

manso dicto Clueken sito in parochia de Uden cum suis attinentiis 

et hereditarius census XL solidorum monete quem primodictus 

quondam Johannes erga Henricum Cnodde filium quondam Johannis van 

der Graft de Os acquisiverat ut dicebat dicto Hermanno cesserunt 

in partem super quibus et jure promittentes ratam servare et (dg: 

...) etc ut prius. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086v 10 vr 01-07-1379. 

Henricus Raet beloofde aan Godefridus gnd Ketelleer en Arnoldus 

Pasteijbecker een n-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot voor 16 

penningen gerekend of ander paijment etc, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit een huis en erf van voornoemde Henricus, in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Arnoldus Koijt 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Arnoldus Koijt, met een weg 

ertussen, anderzijds. 

 

Henricus Raet promisit se daturum et soluturum Godefrido dicto 

Ketelleer et Arnoldo (dg: Be) Pasteijbecker hereditarium censum 

XXti solidorum grosso antiquo pro XVI denariis computato seu 

alterius pagamenti etc hereditarie (dg: .) Remigii ex domo et area 

dicti Henrici sita in Busco in vico Hijntamensi inter hereditates 

Arnoldi Koijt ex uno et inter (dg: viam spectantem) hereditatem 

(dg: Wil) dicti Arnoldi Koijt quadam via interiacente ex alio ut 

                         
25 Zie → BP 1176 f 087r 01 za 02-07-1379, verkoop van de cijns van 6 

pond. 
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dicebat promisit super omnia sufficientem facere. 

 

BP 1176 f 086v 11 vr 01-07-1379. 

Jacobus zv Johannes gnd Nouden soen van Hoesden verkocht aan Arnoldus 

Cleijnnael zvw Hermannus zwaardveger een erfpacht van 2 mud rogge, 

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

een huis en tuin van verkoper, in Oisterwijk, tussen Johannes Berijs 

enerzijds en wijlen Egidius Wambusticker anderzijds, welk huis en 

tuin reeds belast waren met 4 groten gemeen paijment, (2) een beemd 

van verkoper in Oisterwijk, achter Groot Borg, tussen Margareta 

Copkens enerzijds en Arnoldus Bac enderzijds, en (3) andere goederen 

van verkoper waar ook gelegen. Voornoemde Arnoldus zal de erfpacht 

gedurende zijn leven bezitten; na zijn overlijden komt de pacht aan 

Mechtildis, Margareta, Engbertus, Hermannus en Willelmus, kv de 

koper, en (voor 1/6 deel) aan Gertrudis en Margareta, dvw Hermannus 

zv Bruijstinus van Andel. De brief alleen overhandigen als Johannes 

zv Bruijstinus van Andel erbij is. 

 

Jacobus filius Johannis dicti Nouden soen de Hoesden hereditarie 

vendidit Arnoldo Cleijnnael filio quondam Hermanni forbitoris 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex domo 

et orto dicti venditoris sitis in Oesterwijc inter hereditatem 

Johannis Berijs ex uno et inter hereditatem Egidii quondam 

Wambusticker ex alio atque (dg: et) ex prato dicti venditoris sito 

in parochia de (dg: Enghele) Oesterwijc retro locum dictum Groet 

Borch inter hereditatem Margarete Copkens ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Bac ex alio et ex ceteris bonis quibuscumque 

dicti (dg: -s) venditoris quocumque locorum sitis promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor grossis 

communis pagamenti ex dicta domo et orto solvendis tali condicione 

quod dictus Arnoldus emptor dictam paccionem ad suam vitam 

possidebit post eius decessum ad (dg: Elizabeth) Mechtildem 

Margaretam Engbertum Hermannum et Willelmum liberos dicti emptoris 

et ad (dg: ad) Gertrudem et Margaretam (dg: ..) filias quondam 

Hermanni (dg: de) filii Bruijstini de Andel hereditarie 

devolventur ?ita quod extunc una sexta pars dicte paccionis ad 

dictas Gertrudem et Margaretam hereditario iure divolvetur. Testes 

Tielken et Coptiten datum sexta post Pe Pau. Non tradetur littera 

(dg: ?sine consens) nisi Johannes filius Bruijstini de Andel 

interfuit. 

 

BP 1176 f 086v 12 vr 01-07-1379. 

Leonius zvw Johannes Ywani beloofde aan voornoemde Jacobus zv 

Johannes gnd Nouden soen van Hoesden, verkoper, 46 Brabantse dobbel 

aanstaande zondag over 8 dagen te betalen. 

 

Leonius filius quondam (dg: Leonii de) Johannis Ywani promisit 

dicto Jacobo venditori XLVI Brabant dobbel seu valorem (dg: ad) a 

dominica proxime ultra octo dies persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 086v 13 vr 01-07-1379. 

Voornoemde Arnoldus Cleijnnael zvw Hermannus Zwaardveger, zijn zoon 

Enghelbertus, Leonius zvw Johannes Ywani en Johannes zv Bruijstinus 

van Andel stonden, als gunst, aan de verkoper, Jacobus zv Johannes 

gnd Nouden soen van Hoesden, toe de pacht binnen 3 jaar te mogen 

terugkopen, met 46 Brabantse dobbel en met de volledige pacht van het 

jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in 

aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Franco van Ghestel, 

Willelmus? zv Arnoldus Tielkini en ....... van Onstaden 
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A 

Dictus emptor Enghelbertus eius filius (dg: Jacobus) Leonius 

filius quondam Johannis Ywani et Johannes filius (dg: quondam) 

Bruijstini de (dg: H-) Andel ex gratia concesserunt dicto 

venditori potestatem dictam paccionem redimendi ad spacium trium 

annorum sine medio datum sequentium cum XLVI Brabant dobbel seu 

valore et cum plena paccione anni redempcionis et ?etc ut in forma. 

Acta in camera scriptorum presentibus Johanne de Globo Francone de 

[Gh]estel W[illemo?] filio Arnoldi Tielkini ....... de Onstaden 

anno LXXIX mensis julii die [prim?]a ho[ra] .......  

 

1176 mf3 A 13 f.87. 

 Sabbato post Petri et Pauli: zaterdag 02-07-1379. 

 In crastino octavarum Petri et Pauli: donderdag 07-07-1379. 

 

BP 1176 f 087r 01 za 02-07-1379. 

Hermannus die Wit ev Weijndelmoedis dvw Johannes gnd Rijc verkocht 

aan Henricus zvw Snellardus gnd Snellart zvw Henricus Bruijn van 

Littoijen een b-erfcijns van 6 pond geld uit een b-erfcijns van 16 

pond voornoemd geld, welke cijns van 16 pond Godefridus die Rike zvw 

Godefridus gnd die Rike en Mechtildis sv eerstgenoemde Godefridus 

beurden, gaande uit (1) een hoeve gnd Clueken, in Uden, naast Jacobus 

van Digloe, (2) alle erfgoederen die Heijlwigis mv voornoemde 

Godefridus in Uden had liggen, welke hoeve en erfgoederen voornoemde 

wijlen Godefridus en zijn zuster Mechtildis in cijns uitgegeven 

hadden aan voornoemde Snellardus voor de grondcijnzen en voor 

voornoemde cijns van 16 pond, en welke cijns van 6 pond aan 

voornoemde Weijndelmoedis gekomen was na overlijden van Mechtildis 

Riken en haar zuster Heijlwigis Riken, na erfdeling26 tussen 

voornoemde Hermannus en Johannes bv eerstgenoemde Weijndelmoedis. 

Lasten van de kant van Johannes zvw voornoemde Johannes Rike zullen 

worden afgehandeld. De brief overhandigen aan hem of aan Henricus 

Snellart. 

 

Hermannus die Wit maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Weijndelmoedis sue uxoris filie quondam Johannis dicti Rijc 

hereditarium censum sex librarum monete de hereditario (dg: censu) 

censu sedecim librarum dicte monete quem #censum XVI librarum# 

Godefridus die Rike filius quondam Godefridi dicti die Rike et 

Mechtildis soror primodicti Godefridi solvendum habuerunt ex 

quodam manso (dg: sito) dicto conventualiter Clueken sito in 

parochia de Uden iuxta hereditatem Jacobi de Digloe cum edificiis 

terris pratis pascuis ad dictum mansum spectantibus atque ex 

ceteris dicti mansi attinentiis singulis et universis #et ex 

omnibus hereditatibus quas Heijlwigis mater dicti Godefridi in 

parochia de Uden habere consuevit# quem mansum cum suis 

attinentiis #et hereditates# dicti quondam Godefridus et 

Mechtildis eius soror Snellardo dicto Snellart filio quondam 

Henrici Bruijn de Littoijen pro censibus dominorum exinde 

solvendis et pro dicto censu XVI librarum ad censum dederant prout 

in litteris et quem censum (dg: XVI) #sex# librarum dicte monete 

dictus Hermannus dicte (dg: Mon) Weijndelmoedi sue uxori de morte 

quondam Mechtildis Riken et Heijlwigis Riken (dg: sororum) sue 

sororis (dg: sororum dicti quondam Johannis mater..) successione 

advolutum esse dicebat et quem censum sex librarum dictus 

Hermannus sibi mediante divisione prius habita inter ipsum et 

Johannem (dg: ....... p) fratrem primodicte Weijndelmoedis in 

partem cessisse dicebat hereditarie vendidit Henrico filio dicti 

                         
26 Zie ← BP 1176 f 086v 09 vr 01-07-1379, erfdeling. 
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quondam Snallardi supportavit cum litteris et jure occacione dicti 

census promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte Johannis filii dicti quondam Johannis Rike deponere. Testes 

Rover et Coptiten datum sabbato post Pe Pau. Tradetur littera sibi 

vel Henrico Snellart. 

 

BP 1176 f 087r 02 za 02-07-1379. 

Voornoemde koper Henricus zvw Snellardus gnd Snellart zvw Henricus 

Bruijn van Littoijen, zijn zwager Gerardus Kepken en Johannes 

Snellart beloofden aan voornoemde verkoper, Hermannus die Wit, 20 

Brabantse dobbel met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1379) te 

betalen. 

 

Dictus emptor Gerardus Kepken eius sororius et Johannes Snellart 

promiserunt dicto Hermanno venditori XX Brabant dobbel seu valorem 

ad Jacobi proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087r 03 do 07-07-1379. 

Johannes gnd van der Merendonc zvw Gerardus van der Merendonc droeg 

over aan (1) voor ¼ deel Johannes Ghenen soen, tbv hem en zijn moeder 

Heijlwigis dvw Johannes molenaar van Straten alsmede tbv kv 

voornoemde Heijlwigis, (2) voor ¼ deel aan Johannes zvw Ghibo van den 

Boegarde, tbv hem en andere kvw voornoemde Ghibo, (3) voor 2/3 van de 

2 resterende vierde delen aan Margareta gnd Moelners, tbv haar en 

haar kinderen, (4) voor 1/3 van de 2 resterende vierde delen aan 

Henricus van Vessen, 6 bunder beemd in Oirschot, tussen erfgoed gnd 

Henriks Laar enerzijds en de gemene weg anderzijds, aan transportant 

overgedragen door Danijel zvw Daniel gnd Custer van Berlikem. 

Petrus Tielkens soen heeft uit de helft van voornoemde 2/3 deel van 

de twee vierde delen een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Oirschot, zoals hij die al beurt. 

 

Johannes dictus van der Merendonc filius quondam Gerardi van der 

Merendonc sex bonaria prati sita in Oerscot inter hereditatem 

dictam Henrics Laer ex uno et inter communem plateam ex alio 

supportata sibi a Danijele filio quondam Danielis dicti Custer de 

Berlikem prout in litteris prout ibidem sita sunt simul cum toto 

jure sibi in hiis competente ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni Ghenen soen ad opus sui et ad opus Heijlwigis filie 

quondam Johannis multoris de Straten sue matris et ad opus 

liberorum eiusdem Heijlwigis pro una quarta parte et Johanni filio 

quondam Ghibonis van den Boegarde ad opus sui et ad opus aliorum 

liberorum eius quondam Ghibonis pro una quarta parte et Margarete 

dicte (dg: -s Moelners) Moelners ad opus sui et ad opus suorum 

liberorum et Henrico de Vessen pro reliquis duabus quartis 

partibus (dg: scil) ita tamen quod dicta Margareta et eius liberi 

duas tercias partes et dictus Henricus de Vessen unam terciam 

partem dictarum (dg: re) duarum reliquarum quartarum partium 

habebunt et obtinebunt #cum litteris et jure# promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere salva Petro Tielkens 

soen (dg: ?ht) in (dg: ?dicta) medietate dictarum duarum terciarum 

partium ad dictos Margaretam et eius liberos spectantium 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Oerscot quam 

ante datum presentem in (dg: eisd) eadem habuit solvendam ut 

dicebat. Testes (dg: Ti) Ghisbertus et Tielken datum in crastino 

#octavaerum# Pe Pau. Et erunt 4 littere. 

 

BP 1176 f 087r 04 do 07-07-1379. 

Willelmus Hoernken ontlastte Johannes Metten van Erpe van alle 

schulden die voornoemde Willelmus voor wijlen zijn broer, Henricus 
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Hoernken, aan verschillende personen heeft betaaald. 

 

Willelmus Hoernken quitum proclamavit Johannem Metten de Erpe ab 

omnibus (dg: credit) debitis que ipse Willelmus pro Henrico 

#quondam# Hoernken suo fratre persolvit quibuscumque personis #et 

a (dg: dictis) dampnis que ipse W inde sustinuit# ut dicebat in 

quantum hoc dicto Johanni continere et tangere possit ut dicebat. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087r 05 do 07-07-1379. 

Voornoemde Johannes Ghenen soen, Johannes zvw Ghibo van den Boegarde, 

Margareta gnd Moelners en Henricus van Vessen, beloofden aan 

voornoemde Johannes gnd van der Merendonc zvw Gerardus van der 

Merendonc 25 oude schilden na maning te betalen. 

 

Dicti quatuor promiserunt dicto Johanni XXV aude scilde ad 

monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087r 06 do 07-07-1379. 

(dg: Petrus gnd Oden soen, Walterus van Beke een stuk land gnd die 

Pandsven, in Haaren). 

 

(dg: #Petrus dictus Oden soen# Walterus de Beke peciam terre sitam 

dictam die Br Pands Ven sitam in parochia de Haren prope). 

 

BP 1176 f 087r 07 do 07-07-1379. 

Petrus Oden soen beloofde aan Walterus van Beke een lijfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle 

goederen van voornoemde Petrus. 

 

Petrus Oden soen promisit super omnia se daturum et soluturum 

Waltero de Beke vitalem pensionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicti Walteri et non ultra 

purificatione ex omnibus bonis dicti Petri quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat et cum Walterus mortuus 

fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087r 08 do 07-07-1379. 

Willelmus zv Willelmus van Hamvelt maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen gedaan door zijn vader Willelmus. 

 

Willelmus filius Willelmi de Hamvelt omnes vendiciones factas a 

Willelmo suo patre cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087r 09 do 07-07-1379. 

Arnoldus zv Nijcholaus van Zochel, Theodericus zvw Henricus van den 

Stocke, Rodolphus van Kessel zvw Rutgherus van Moenle, Petrus 

Doncker, Rodolphus Yden soen, Andreas zv Petrus Nesen soen en diens 

broer Theodericus, en Arnoldus Bernts soen beloofden aan hr Henricus 

Buc 26½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, en 60 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande in 

Den Bosch te leveren. Hiervan twee brieven maken. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius Nijcholai de Zochel Theodericus filius quondam 

Henrici van den Stocke Rodolphus de Kessel filius quondam Rutgheri 

de Moenle Petrus Doncker Rodolphus Yden soen Andreas (dg: Peters 

soen Th) filius Petri Nesen soen Theodericus eius frater et 

Arnoldus Bernts soen promiserunt domino Henrico Buc (dg: LX) #XXVI 

et dimidium# modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis 
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Domini #et in Busco# et LX modios #siliginis dicte mensure in 

Busco tradendos# ad purificationem proxime persolvendos. Testes 

datum #supra#. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1176 f 087r 10 do 07-07-1379. 

Henricus zv Henricus Penninc van Straten gaf uit aan Johannes gnd 

Custer een huis en schuur met ondergrond, tuin, misse, in Oirschot, 

ter plaatse gnd Straten, tussen Henricus Koevoet enerzijds en 

voornoemde Johannes gnd Custer anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor (1) 10 schelling, geld van Oirschot, aan de H.Geest in Oirschot, 

(2) 2½ schelling voornoemd geld aan het kapittel van Oirschot, (3) 2 

cijnshoenderen aan de heer van Peterssem, en thans voor (4) een 

n-erfpacht27 van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

Oirschot te leveren. De brief van Johannes overhandigen aan Henricus 

Meester. 

 

Henricus filius Henrici Penninc de Straten domum horreum (dg: et 

..) cum suis fundis et ortum et fimarium dictum missen cum suis 

attinentiis sitos in parochia de Oerscot ad locum dictum Straten 

inter hereditatem Henrici Koevoet ex uno et Johannis dicti Custer 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Johanni 

Custer ab eodem hereditarie possidendos pro X solidis monete de 

Oerscot mense sancti spiritus in Oerscot et (dg: IIII) duobus et 

dimidio solidis dicte monete (dg: ut dicebat) capitulo de Oerscot 

et pro duobus pullis censualibus domino de Peterssem exinde prius 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in Oerscot tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. Tradetur littera Johannis Henrico 

(dg: .......) Meester. 

 

BP 1176 f 087r 11 do 07-07-1379. 

Johannes zvw Johannes gnd Writer gaf uit aan Ghibo van der Hoeven zv 

Willelmus van den Gheijne van Tilborch een hofstad in Den Bosch, in 

de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus van Arkel 

enerzijds en erfgoed van Engbertus Writer en zijn kinderen 

anderzijds, met het recht in een stenen muur aan de kant van 

voornoemde wijlen Henricus, en in de goot tussen het huis van 

voornoemde wijlen Henricus en de betreffende hofstad; de uitgifte 

geschiedde voor (1) de hertogencijns, (2) 10 oude groten, (3) 10 

zwarte tournosen, en thans voor (4) een n-erfcijns28,29 van 4 pond 

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

Jan, voor het eerst met Kerstmis over een jaar (di 25-12-1380). 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Writer domistadium situm in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam Henrici de Arkel 

ex uno et inter hereditatem Engberti Writer et suorum liberorum ex 

alio #simul cum jure sibi competente in muro lapideo consistente 

versus dicti quondam Henrici et in guttario inter domum dicti 

quondam Henrici et inter dictum domistadium consistente# ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Ghiboni (dg: van de) van der 

Hoeven filio Willelmi van den Gheijne de Tilborch ab eodem 

hereditarie possidendum pro (dg: pro) censu domini nostri ducis 

                         
27 Zie → BP 1176 p 136v 01 ±do 12-07-1380, verkoop van deze erfpacht. 
28 Zie → BP 1179 p 132v 06 za 10-02-1392, overdracht van de helft van 

de cijns aan Ghibo van der Hoeven zvw Willelmus van den Gheijne van 

Tilborch. 
29 Zie → BP 1179 p 727r 01 do 25-06-1394, overdracht van de andere 

helft van de cijns aan Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems. 
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#et# pro decem grossis antiquis et pro decem nigris turonensis 

denariis exinde prius solvendis dandis etc et pro hereditario 

censu (dg: novem) #quatuor# librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie #mediatim# nativitatis Domini et mediatim Johannis et 

pro primo termino #a# nativitatis Domini ultra annum ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit super omnia ex premissis et ex ceteris bonis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087r 12 do 07-07-1379. 

Enghelbertus Writer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Enghelbertus Writer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087r 13 do 07-07-1379. 

Voornoemde Ghibo van der Hoeven zv Willelmus van den Gheijne van 

Tilborch beloofde aan voornoemde Johannes zvw Johannes gnd Writer 5 

pond gekd en 25 Brabantse dobbel met Kerstmis over een jaar (di 25-

12-1380) te betalen. 

 

Dictus Ghibo promisit super omnia dicto Johanni quinque libras 

monete et XXV Brabant dobbel (dg: na) a nativitatis Domini ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087r 14 do 07-07-1379. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes gnd Writer machtigde Gerardus Groij 

zvw Jacobus van Driel en Walterus van Oekel te manen etc. 

 

Dictus Johannes dedit Gerardo Groij filio quondam Jacobi de Driel 

et Waltero de Oekel et eorum alteri potestatem monendi etc ut in 

forma usque ad revocacionem. 

 

BP 1176 f 087r 15 do 07-07-1379. 

Egidius zvw Thomas van den Dijstelberch, Johannes gnd Gheldolf szv 

Egidius gnd Scoerwegge, Henricus gnd Bulle zvw Jacobus gnd Bulle en 

Ghisbertus zv Johannes gnd Lemmen beloofden aan hr Johannes van Uden 

priester 54½ Brabantse dobbel, een helft te betalen met Sint-Andreas 

(wo 30-11-1379) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (do 02-02-

1380). 

 

Egidius filius quondam Thome van den Dijstelberch Johannes dictus 

(dg: Gheldof) Gheldolf gener Egidii dicti Scoerwegge Henricus 

dictus Bulle filius quondam Jacobi dicti Bulle Ghisbertus filius 

Johannis dicti Lemmen promiserunt domino Johanni de Uden presbitro 

LIIII et dimidium Brabant dobbel seu valorem (dg: ad nativitatis 

Domini) mediatim Andree et mediatim purificatione proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087r 16 do 07-07-1379. 

De broers Nijcholaus en Theodericus, kv Theodericus van Ghemert 

riemmaker, voor zich en voor hun kinderen en kleinkinderen, 

verklaarden verzoend te zijn met Gerardus zvw Gerardus gnd Fissijen 

soen en diens kinderen mbt de dood van wijlen Goeswinus van Belver 

snijder, veroorzaakt door voornoemde Gerardus. De brief overhandigen 

aan Theodericus Berwout. 

 

Nijcholaus et Theodericus fratres liberi (dg: qu) Theoderici de 

(dg: Meghert) #Ghemert# corrigiatoris (dg: palam) pro se ipsis et 

pro suis (dg: lib) pueris ab eis genitis et generandis et pro 

pueris a suis pueris genitis et generandis (dg: palam) palam 

recognoverunt se fore reconciliatos cum Gerardo filio quondam 
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Gerardi dicti Fissijen soen et ...... eiusdem Gerardi genitis et 

generandis de nece quondam Goeswini de Belver sartoris facte in 
?personam dicti Goeswini per Gerardum predictum ut dicebant 

promiserunt indivisi super omnia ratam servare (dg: ....... 

.......) Theoderico Berwout. Testes datum supra. Traditur 

Theoderico Berwout. 

 

BP 1176 f 087r 17 do 07-07-1379. 

Johannes Berwout beloofde aan Willelmus van Meghen, tbv hr 

Theodericus van Gorichem kanunnik van Sint Goedele in Brussel, 20 

gulden pieter leuvens30 met Sint-Remigius over een jaar (ma 01-10-

1380) te betalen. De brief overhandigen aan Marcelius bv voornoemde 

Willelmus. 

 

Johannes Berwout promisit Willelmo de Meghen ad opus #domini# 

Theoderici de Gorichem canonici sancte Goedele (dg: Coloniensis) 

Bruxellensis XX gulden peters Lovanienses a Remigii proxime ultra 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto (dg: 

Willelmo de Meghen) Marcelio (dg: .......) fratri dicti Willelmi. 

 

1176 mf3 B 01 f.87v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 087v 01 do 07-07-1379. 

Johannes zvw Johannes Zanders beloofde aan Johannes van Berze 34 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Zanders promisit Johanni de Berze 

XXXIIII Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087v 02 do 07-07-1379. 

Stephanus van Wetten verkocht aan Johannes Sluijsman tbv Ludovicus 

van Eijndhouts een huis en tuin, in Someren, beiderzijds tussen de 

gemene weg, aan hem overgedragen door Franco zv Gerardus gnd 

Pasteijbecker. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes 

Sluijsman. 

 

Stephanus de Wetten domum et ortum sitos in parochia de Zoemeren 

inter communem plateam ex (dg: un et inter) utroque latere 

coadiacentem (dg: venditos) #supportatos# sibi a Francone filio 

Gerardi dicti (dg: Pasteijbecker) Pasteijbecker prout in litteris 

hereditarie (dg: s) vendidit Johanni Sluijsman ad opus Ludovici de 

Eijndhouts (dg: cum lit) supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes (dg: da) Berkel et Coptiten datum supra. Tradetur littera 

dicto Johanni Sluijsman. 

 

BP 1176 f 087v 03 do 07-07-1379. 

Petrus zv Engbertus gnd Lambrechts soen van der Woert verkocht aan 

Hermannus Scut zv Henricus van Heijnxsten 2 morgen land in Maren, ter 

plaatse gnd Delen, beiderzijds tussen mr Wolphardus van Ghijessen, 

belast met de zegedijk en sloten. 

 

Solvit. 

Petrus (dg: dictus Engbrechts soen) filius Engberti dicti 

Lambrechts soen (dg: d) van der Woert duo iugera terre sita in 

parochia de Maren in loco dicto Delen inter hereditatem magistri 

                         
30 Zie → BP 1176 f 260v 02 wo 19-02-1382, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Wolphardi de Ghijessen ex utroque latere (dg: prout) in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt ut hereditarie vendidit Hermanno 

Scut filio Henrici de Heijnxsten promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis zeghedike et fossatis ibidem infra 

terram sitis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087v 04 do 07-07-1379. 

Margareta dvw Albertus van de Berghe een stukje land, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen Theodericus 

Kepken enerzijds en voornoemde Margareta anderzijds {niet afgewerkt 

contract31}. 

 

Margareta filia quondam Alberti van de Berghe cum tutore peciam 

#particulam# terre sitam infra libertatem oppidi de Busco ad locum 

dictum Dunghen inter hereditatem Theoderici Kepken ex uno et inter 

hereditatem dicte Margarete (dg: pro) ex alio prout ibidem est 

sita ut dicebat. 

 

BP 1176 f 087v 05 do 07-07-1379. 

Johannes van Breda zv Ghibo van Eijcke beloofde aan Nolleken Gheroncs 

14 Dordrechtse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te 

betalen. 

 

Johannes de Breda filius Ghibonis de Eijcke promisit Nolleken 

Gheroncs XIIII Dordrecht dobbel ad nativitatis Domini proxime. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087v 06 do 07-07-1379. 

Jacobus van den Yvenlaer beloofde aan Theodericus Rover Uden soen 

gedurende 8 jaar 2 {niet afgewerkt contract}. 

 

Jacobus van den Yvenlaer promisit super omnia (dg: Ro) Theoderico 

Rover Uden soen ad spacium octo annorum sine medio sequentium anno 

quolibet duos et. 

 

BP 1176 f 087v 07 do 07-07-1379. 

Theodericus Rover Uden soen verhuurde aan Jacobus van den Yvelaer 18 

lopen roggeland en een daaraan gelegen stukje beemd in Berlicum, ter 

plaatse gnd Hasselt, direct naast de Groene Weg, voor een periode van 

8 jaar ingegaan afgelopen Sint-Martinus (do 11-11-1378), voor 2½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Zouden 

voornoemde Roverus en zijn vrouw Katherina, beiden, intussen 

overlijden, dan vervalt de verhuur. 

 

Solvit Jacobus ?locacionem. 

Theodericus Rover Uden soen (dg: peciam terre) decem et octo 

lopinatas terre siliginee et particulam prati eis adiacentem sitam 

in parochia de Berlikem in loco dicto Hasselt (dg: inter 

hereditatem Henrici) contigue iuxta viam dictam die Gruenen Wech 

ut dicebat locavit Jacobo van den Yvelaer ab eodem ad spacium octo 

annorum (dg: f) a festo Martini proxime preterito sine medio 

sequentium possidendas pro duobus et dimidio modiis siliginis 

mensure de Busco dandis dicto Theoderico ab alio anno quolibet 

dictorum octo annorum purificatione et in Busco tradendis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit super omnia tali condicione si contingat (dg: 

dictum) dictum Roverum et Katherinam suam uxorem ambos decedere 

infra dictum terminum extunc dicta locatio exspirabit. Testes 

                         
31 Zie → BP 1176 f 090v 07 do 22-09-1379, voor definitieve contract. 
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datum supra. 

 

BP 1176 f 087v 08 do 07-07-1379. 

Mechtildis wv Henricus van Kessel schonk aan haar zoon Albertus en 

diens vrouw Katherina dvw Walterus Bac van Broechoven (1) alle 

erfgoederen die voornoemde wijlen Henricus onder Kessel en Lithoijen 

had liggen, (2) 1 morgen land in Maren, ter plaatse gnd op Beemder 

Heuvel, (3) een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Johannes zv 

Alardus gnd Rexen soen van Alem, (4) een b-erfcijns van 20 schelling 

geld, die Nijcholaus gnd Kersmaker van Alem, (5) een b-erfcijns van 

40 schelling geld, die Johannes Scunde van Alem, (6) een b-erfcijns 

van 40 schelling, die Bernardus die Goide van Lijttoijen betaalt, (7) 

een b-erfcijns van 16 schelling geld, die Georgius gnd Gorijs zv 

Hilla aan voornoemde Henricus betaalde, (8) een b-erfcijns van 20 

schelling, die Henricus zvw Godefridus van Alem aan Martinus van 

Kessel verkocht had, (9) een b-erfcijns van 40 schelling geld, die 

Jacobus Bollekens soen van Lijttoijen aan voornoemde wijlen Henricus 

betaalde, (10) een b-erfcijns van 40 schelling, een groot Tournoois 

“gnd enen groten tornoijsen” voor 16 penningen gerekend, die Johannes 

gnd Henrics soen, (11) een b-erfcijns van 26 schelling van hetzelfde 

geld, die Ghibo gnd Henrics soen betaalde, echter van bovengenoemde 

erfgoederen uitgezonderd 1 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

in het Broek, met 13 voet maasdijk in Lithoijen. 

 

Mechtildis relicta quondam Henrici de Kessel cum tutore omnes 

hereditates quas dictus quondam Henricus infra parochias de Kessel 

et de Lijttoijen habuit sitas (dg: excepto q uno iugero terre sito 

in parochia de Lijttoijen in loco dicto int Broec et u) et unum 

iuger terre situm in parochia de Maren in loco dicto op Beemder 

Hoevel item hereditarium censum XXti solidorum monete quem Johannes 

filius Alardi dicti Rexen soen de Alem et hereditarium censum XXti 

solidorum monete quem Nijcholaus dictus Kersmaker de Alem item 

hereditarium censum quadraginta solidorum monete quem Johannes 

Scunde de Alem item hereditarium censum #XL solidorum# quem 

Bernardus die Goide de Lijttoijen (dg: item hereditatem) solvere 

consuevit annuatim item hereditarium censum sedecim solidorum 

monete quem (dg: dictus) Georgius dictus Gorijs filius Hille 

#dicto Henrico solvere consuevit# item hereditarium censum XXti 

solidorum quem Henricus filium Godefridi quondam de Alem Martino 

de Kessel vendiderat item hereditarium censum quadraginta 

solidorum monete quem Jacobus Bollekens soen de Lijttoijen dicto 

quondam Henrico solvere consuevit item hereditarium censum XL 

solidorum grosso dicto enen groten tornoijsen pro XVI denariis 

computato (dg: item hereditarium censum XXVI solidorum eiusdem 

monete) quem Johannes dictus Henrics soen et hereditarium censum 

XXVI solidorum eiusdem monete quem Ghibo dictus Henrics soen 

annuatim solvere consuevit excepto tamen a supradictis 

hereditatibus uno iugero terre sito in parochia de Lijttoijen in 

loco dicto int Broec #simul cum XIII pedatis aggeris Mose sitis in 

Lijttoijen# ut dicebat (dg: de) supportavit (dg: Martini) Alberto 

suo filio cum Katherina sua uxore filia quondam Walteri Bac de 

Broechoven nomine dotis ad jus oppidi de Busco cum omnibus 

litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et quod ipsa dictas XIII 

pedatas aggeris sc perpetue conservabit ita quod dicto Alberto 

dampna exinde eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087v 09 do 07-07-1379. 

Voornoemde Albertus zv Mechtildis wv Henricus van Kessel ontlastte 

Willelmus Aben soen en Willelmus zv Henricus van Broechoven van alle 

goederen aan hem beloofd door verschillende andere personen, toen 
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voornoemde Albertus en Katherina dvw Walterus Bac van Broechoven door 

het huwelijk met elkaar werden verbonden. 

 

Dictus Albertus quitum proclamavit Willelmum Aben soen et 

Willelmum filium Henrici de Broechoven ab omnibus bonis et 

promissionibus promissis sibi a quibuscumque aliis personis ad 

opus sui seu ab tempore quo dictus Albertus et Katherina sua uxor 

predicta per matrimonium copulabantur ut dicebat. Testes datum 

supra. Et ....... 

 

BP 1176 f 087v 10 do 07-07-1379. 

De broers Thomas, Ludovicus en Gerardus, kvw Ludovicus gnd Lemmens 

soen, droegen over aan Hilla dvw Tielmannus gnd Tiel zvw Willelmus 

gnd Leijkelman een stuk land in Orthen, in Maalstrem, tussen Petrus 

Alardi enerzijds en voornoemde Gerardus anderzijds, zoals een stuk 

land .... voornoemde Hilla is afgepaald?, en met een voet land voor 

de goot van het huis van voornoemde Hilla, buiten dat huis, richting 

voornoemde Gerardus, welk stuk land vóór even breed is als achter. 

 

Solvit. Debet XII denarios. 

Thomas Ludovicus et Gerardus fratres liberi quondam Ludovici dicti 

Lemmens soen quandam peciam terre sitam in parochia de Orthen #in 

Maelstrem# inter hereditatem Petri Alardi ex uno et inter 

hereditatem dicti Gerardi ex alio prout huiusmodi pecia terre .... 

Hille filie quondam Tielmanni dicti Tiel filii quondam (dg: dicti) 

Willelmi dicti Leijkelman est edificata! et cum una pedata terre 

pro stillicidio domus dicte Hille extra eandem domum versus 

hereditatem dicti Gerardi et #que# pecia terre habet eandem 

latitudinem retro quam habet ante ut dicebant hereditarie 

supportaverunt dicte Hille promittentes indivisi warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087v 11 do 07-07-1379. 

Voornoemde Thomas en Ludovicus, kvw Ludovicus gnd Lemmens soen, deden 

tbv hun broer Gerardus afstand van een erfgoed in Orthen, ter plaatse 

gnd Maalstrem, tussen voornoemde Hilla dvw Tielmannus gnd Tiel zvw 

Willelmus gnd Leijkelman enerzijds en Denkinus van Merewijc 

anderzijds. 

 

Solvit. Debent XVIII denarios. 

Dicti Thomas et Ludovicus super hereditate sita in (dg: Orten) 

parochia de Orthen in loco dicto Maelstrem inter hereditatem Hille 

predicte ex uno et inter hereditatem Denkini de Merewijc ex alio 

ut dicebant (dg: here) ad opus Gerardi eorum fratris 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem deponere 

ex parte. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087v 12 do 07-07-1379. 

Voornoemde Thomas, Ludovicus en Gerardus, kvw Ludovicus gnd Lemmens 

soen, gaven uit aan Denkinus van Merewijc een stuk erfgoed in Orthen, 

ter plaatse gnd Maalstrem, tussen voornoemde Gerardus enerzijds en 

Nijcholaus zvw Willelmus van den Broule anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 5 groten geld n-erfcijns, met Lichtmis te betalen. 

Voornoemde Denkinus beloofde de omheining richting het oosten van 

geheel het erfgoed van wijlen Ludovicus Lemmens soen, in Maalstrem, 

te onderhouden. 

 

Solvit Gerardus 3 plac. Solvit Denkinus totum. 

Dicti Thomas Ludovicus et Gerardus fratres (dg: p) peciam 

hereditatis sitam in parochia de Orthen in loco dicto Maelstrem 

inter hereditatem dicti Gerardi ex uno et inter hereditatem 
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Nijcholai filii quondam Willelmi van den (dg: Broule) Broule ex 

alio ut dicebant (dg: here s) dederunt ad hereditarium censum 

Denkino de Merewijc ab eodem hereditarie possidendam pro quinque 

grossis (dg: ?bonis .) monete dandis dicto Gerardo ab alio 

hereditarie purificatione ex premissis promittentes warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit promisit (dg: i) 

dictus Denkinus #super omnia# quod ipse sepem consistentem versus 

(dg: ?dict partes hereditatis) #oriens# totius hereditatis quondam 

Ludovici Lemmens soen site in Maelstrem perpetue si servabit quod 

dictis Gerardo et Hille dampna exinde non eveniant quovismodo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087v 13 do 07-07-1379. 

Arnoldus Coedriver van Hezewijc, Johannes van Boeghe en Walterus zv 

Walterus gnd die Laet van Heeswijc beloofden aan Henricus Josollo etc 

26 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1379; 

24+31+30+1=86 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Arnoldus Coedriver de Hezewijc et Johannes de Boeghe et Walterus 

filius Walteri dicti die Laet de Heeswijc promiserunt Henrico 

Josollo etc XXVI aude scilde Francie ad Remigii proxime sub pena 

duorum. Testes Ghisbertus et Coptiten datum supra. 

 

BP 1176 f 087v 14 do 07-07-1379. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit ?2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087v 15 do 07-07-1379. 

Gerardus zvw Conrardus Writer, Ghisbertus zv Hermannus Bac en 

Johannes van Eijcke de oudere beloofden aan Henricus Jozollo etc 24 

oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1379; 

24+31+30+1=86 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer et Ghisbertus filius 

Hermanni Bac et Johannes de Eijcke senior promiserunt Henrico 

Jozollo etc XXIIII aude scilde Francie ad Remigii proxime 

persolvenda sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 087v 16 do 07-07-1379. 

Voornoemde Ghisbertus zv Hermannus Bac en Johannes van Eijcke de 

oudere beloofden aan voornoemde Henricus Jozollo etc ?45 oude Franse 

schilden met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1379; 24+31+30+1=86 

dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

[Dicti] Ghisbertus et Johannes promiserunt dicto Henrico Jozollo 

etc ?XLV aude scilde Francie ad Remigii proxime persolvendos sub 

pena IIII. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 B 02 f.88. 

 Tercia post Petri et Pauli: dinsdag 05-07-1379. 

 In crastino octavarum Petri et Pauli: donderdag 07-07-1379. 

 

BP 1176 f 088r 01 di 05-07-1379. 

Vrouwe Hadewigis van Eijcke priores van Hodonk maande drie 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 4 pond, die zij beurt uit 

goederen gnd Looswijk, van wijlen Henricus van Laerhoven, in Mierlo. 

 

(dg: domicella) Domina Hadewigis de Eijcke (dg: ab) priorissa de 

Hoedonc hereditarium censum quatuor librarum quem se solvendum 
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habere dicebat ex bonis dictis Loeswijc quondam Henrici de 

Laerhoven sitis in parochia de Mierle monuit de tribus annis. 

Testes Berkel et Coptiten datum #(dg: ?octavam)# tercia post Pe 

Pau. 

 

BP 1176 f 088r 02 di 05-07-1379. 

Jkvr Agnes van Herlaer maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door jkr Johannes van Berlaer, heer van Helmond 

en Keerberg. 

 

Domicella Agnes de Herlaer omnes vendiciones et alienaciones 

factas per domicellum Johannem (dg: dominum) de Berlaer dominum de 

Helmont et de Keerberch calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 088r 03 do 07-07-1379. 

Destijds hadden Hermannus Backe, diens zoon Ghibo, Willelmus Molle, 

diens zoon Andreas, Ghibo van Eijcke, diens broer Johannes, en 

Gerardus zvw Conrardus Writer beloofd aan Theodericus Bathen soen en 

Ghibo van Best 12 oude schilden, van het zoenakkoord mbt de dood van 

Albertus zv Jacobus gnd uijt der Hasselt, veroorzaakt door Gerardus 

zv voornoemde Hermannus Backe en Hermannus zvw Goeswinus gnd 

Aenkoije. Thans verklaarde Johannes Makaec ¼ deel van het geld 

ontvangen te hebben, en hij beloofde aan Johannes van Eijcke de 

oudere, tbv hem en de zes andere bovengenoemden, dit geld uit te 

keren aan de vrienden van wijlen Hadewigis uten Hasselt, mvw 

voornoemde Jacobus uter Hasselt. 

 

Notum sit universis quod cum Hermannus Backe Ghibo eius filius 

Willelmus Molle Andreas eius filius Ghibo de Eijcke Johannes eius 

frater et Gerardus filius quondam Conrardi Writer promisissent 

super omnia Theoderico Bathen soen et Ghiboni de Best duodecim 

aude scilde scilicet de hereditaria reconciliacione necis quondam 

Alberti filii Jacobi dicti uijt der Hasselt facte ut dicebant per 

Gerardum filium dicti Hermanni Backe et Hermannum filium quondam 

Goeswini dicti Aenkoije prout in litteris constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis Johannes Makaec #?recognovit se recepisse 

unam quartam partem dicte pecunie# promisit super omnia #+: 

Johanni de Eijcke seniori ad sui opus et ad opus aliorum sex 

predictorum# (dg: dictis Theoderico et Ghibonis) quod ipse unam 

quartam dicte pecunie convertet ad amicos Hadewigis quondam Uten 

Hasselt (dg: avie dicti quondam) matris olim dicti quondam Jacobi 

Uter Hasselt scilicet ad illos ad quos de jure fuerit convertenda. 

Testes Berkel et Coptiten datum in crastino #octavarum# Pe Pau. 

 

BP 1176 f 088r 04 do 07-07-1379. 

Henricus zvw Jacobus uter Hasselt verklaarde de helft van voornoemd 

geld ontvangen te hebben, en beloofde dit geld uit te keren aan de 

vrienden van zijn moeder Heijlwigis. 

 

Henricus filius quondam Jacobi Uter Hasselt palam recognovit se 

recepisse medietatem dicte pecunie et promisit super omnia dictam 

medietatem convertere ad amicos Heijlwigis sue matris convertere 

scilicet ad illos ad quos de jure fuerit convertenda. Testes 

datum. 

 

BP 1176 f 088r 05 do 07-07-1379. 

Johannes van den Berghe zvw Theodericus van den Berghe verklaarde ¼ 

deel van voornoemd geld ontvangen te hebben en beloofde dit geld uit 

te keren aan de vrienden van wijlen Henricus uter Hasselt, grootvader 

van voornoemde wijlen Jacobus. 
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Johannes van den Berghe filius quondam Theoderici van den Berghe 

palam recognovit quartam partem dicte pecunie recepisse et 

promisit super omnia illam quartam partem convertere ad amicos 

quondam Henrici Uter Hasselt avi olim (?verbeterd uit: alin) dicti 

quondam Jacobi scilicet ad illos ad quos de jure fuerit 

convertenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 088r 06 do 07-07-1379. 

Johannes Proefst van Bucstel beloofde aan Johannes zv Roverus van 

Vladeracken tbv Johannes zv Truda 25 oude schilden met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1379) te betalen. 

 

Johannes Proefst de Bucstel promisit Johanni #filii# Roveri de 

Vladeracken #ad opus Johannis filius Trude# XXV aude scilde ad 

nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 088r 07 do 07-07-1379. 

Nijcholaus gnd Coel die Bresser beloofde aan Egidius gnd die Zecker 

57 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te 

betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel die Bresser promisit Egidio dicto die 

Zecker (dg: X) LVII Hollant dobbel #seu valorem# ad nativitatis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 088r 08 do 07-07-1379. 

Mechtildis wv Henricus van Kessel schonk aan Willelmus zv Henricus 

van Broechoven en diens vrouw Elizabeth dv voornoemde Mechtildis (1) 

7 morgen land van voornoemde wijlen Henricus, in Oijen, (2) 7 morgen 

land van voornoemde wijlen Henricus, in Maren, ter plaatse gnd 

Koeleide, (3) een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Johannes 

Maetrijs van Alem, (4) een b-erfcijns van 32 schelling geld, die 

Johannes Maetrijs van Alem aan voornoemde wijlen Henricus betaalde, 

(5) een b-erfcijns van 4 pond geld, die Arnoldus Scoenweder van 

Goernic en zijn zoon Henricus, (6) een b-erfcijns van 20 schelling 

oude pecunia, die voornoemde Arnoldus Scoenweder, (7) een b-erfcijns 

van 40 schelling, die Salome gnd Henrics dochter, (8) een b-erfcijns 

van 2 pond 15 schelling oude pecunia, die voornoemde Arnoldus 

Scoenweder aan Martinus van Kessel betaalden, (9) een b-erfcijns van 

30 schelling oude pecunia die Willelmus ?zv Arnoldus gnd Scoenweder 

aan voornoemde wijlen Henricus betaalde. 

 

(dg: Margareta) Mechtildis relicta quondam Henrici de Kessel cum 

tutore septem iugera terre dicti quondam Henrici sita in parochia 

de Oijen item septem iugera terre dicti quondam Henrici sita in 

parochia de Maren in loco dicto Coeleijde item hereditarium censum 

XXti solidorum monete quem Johannes Maetrijs de Alem item 

hereditarium censum XXXII solidorum monete quem Johannes Maetrijs 

de Alem (dg: item hereditarium) dicto quondam Henrico solvere 

tenetur item hereditarium censum quatuor librarum monete quem 

Arnoldus Scoenweder de Goernic et Henricus eius filius (dg: 

Martino de Kessel solvere tenentur) item hereditarium censum XXti 

solidorum antique pecunie quem Arnoldus Scoenweder predictus item 

hereditarium censum XL solidorum quem Salome (dg: f) dicta Henrics 

dochter item hereditarium censum duarum librarum et XV solidorum 

antique pecunie quem dictus Arnoldus Scoenweder (dg: et h dicto q) 

Martino de Kessel annuatim solvere sonsueverunt et hereditarium 

censum(dg: XL) XXX solidorum antique pecunie quem Willelmus 

Arnoldi dicti Scoenweder annuatim solvere consuevit dicto quondam 

Henrico ut dicebat hereditarie supportavit Willelmo filio Henrici 

de Broechoven cum Elizabeth sua uxore filia dicte Mechtildis 
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nomine dotis ad jus etc cum litteris et jure promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Ghisbertus et Coptiten datum supra. 

 

BP 1176 f 088r 09 do 07-07-1379. 

Voornoemde Willelmus zv Henricus van Broechoven ontlastte Willelmus 

Aben soen van Bucstel van alle goederen, aan hem en zijn vrouw 

Elizabeth beloofd door voornoemde Willelmus Aben soen. 

 

(?dg: Willelmus filius quondam) Willelmus predictus quitum 

proclamavit Willelmum Aben soen de Bucstel ab omnibus bonis 

promissionibus promissis predicto Willelmo seu alteri ad opus sui 

a dicto Willelmo Aben soen cum Elisabeth sua uxore predicta nomine 

dotis a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 088r 10 do 07-07-1379. 

Willelmus zvw Egidius Vos beloofde aan zijn moeder Elizabeth, tbv 

haar dochter Katherina, sv voornoemde Willelmus, dat Katherina bij de 

deling die tzt gemaakt zal worden van de goederen die voornoemde 

Elizabeth zal nalaten, vooraf 11 dobbel mottoen zal beuren. De brief 

overhandigen aan voornoemde Elizabeth. 

 

Solvit .. plac. 

Willelmus filius quondam Egidii Vos promisit super omnia Elizabeth 

sue matri ad opus Katherine sue filie sororis dicti Willelmi quod 

si ipse imposterum ad divisionem faciendam de bonis que dicta 

Elizabeth in sua morte post se relinquet venire voluerit quod 

extunc dicta Katherina prius levabit et habebit de dictis bonis XI 

dobbel (dg: d) mottoen antequam dictus W ad huiusmodi divisionem 

venire poterit. Testes datum supra. Tradetur littera dicte 

Elizabeth. 

 

BP 1176 f 088r 11 do 07-07-1379. 

Arnoldus Coedriver verkocht aan Walterus gnd Ghiben soen van Casteren 

een stukje land in Heeswijk, tussen Henricus Lanen soen enerzijds en 

de gemeint anderzijds. 

 

Solvit ?3 plac. 

Arnoldus Coedriver (dg: unam lopinatam) #particulam# terre sitam 

in parochia de Hezewijc inter hereditatem Henrici Lanen soen ex 

uno et inter (dg: hereditatem u) communitatem ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Waltero dicto Ghiben soen de Casteren 

promittens warandiam et obligationem deponere de allodio. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 088r 12 do 07-07-1379. 

Aleijdis dvw Johannes gnd Heijstman droeg over aan Johannes van den 

Camp alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn broer Theodericus Heijstman, gelegen in Ameiden. 

 

Solvit 2 placken. Scabini noluerunt. 

Aleijdis (dg: relicta Lamberti van der) filia quondam Johannis 

dicti Heijstman cum tutore omnes hereditates sibi de morte quondam 

Theoderici Heijstman #sui fratris# successione advolutas quocumque 

locorum in territorio de Ameijden sitas ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni van den Camp promittens cum tutore ratam 

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

 

BP 1176 f 088r 13 do 07-07-1379. 

Johannes van Beircke zv Theodericus beloofde aan Johannes Rover van 
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Vladeracken 70 oude schilden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) 

te betalen. 

 

Johannes de Beircke (dg: filius) filius Theoderici promisit 

Johanni Rover de Vladeracken LXX aude scilde ad nativitatis Domini 

proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 088r 14 do 07-07-1379. 

Arnoldus Rover zvw Emondus Rover verkocht aan zijn broer Arnoldus 

Boest (1) de helft in 2 bunder beemd, gnd Heren Rovers Bunder, 

gelegen tussen Heze en Bruggen, aan voornoemde wijlen Emondus in 

cijns gegeven door Arnoldus gnd Stamellaert, (2) de helft in een 

b-erfcijns van 30 schelling, 1 oude groot Tournoois van de koning van 

Frankrijk in deze cijns voor 16 penningen gerekend, een helft te 

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

voornoemde 2 bunder, verkocht aan vrouwe Margareta gnd van der Lake, 

mv voornoemde Arnoldus Rover, door Arnoldus Stamelart zvw Johannes 

van Bruheze. 

 

Arnoldus Rover filius quondam Emondi Rover #medietatem ad se 

spectantem in# duobus bonariis prati sita inter Hese et Brugghen 

Heren Rovers Boenre appelata data ad censum dicto quondam Emondo 

ab Arnoldo dicto Stamellaert prout in litteris atque #medietatem 

ad se spectantem in# hereditario censu triginta solidorum grosso 

turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis in ipso censu computato (dg: pro sedecim . denariis in 

ipso censu computato) solvendo hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex dictis duobus bonariis prati vendito domine 

Margarete dicte van der Lake matri dicti Arnoldi Rover ab Arnoldo 

Stamelart filio quondam Johannis de Bruheze prout in litteris 

hereditarie vendidit (dg: ...) Arnoldo Boest suo fratri 

supportavit cum litteris et jure (dg: occacione dictorum 

medietatis) promittens ratam servare questionem proximitatis et 

obligationem ex parte sui et suorum coheredum deponere. Testes 

Ghisbertus et Tielken datum supra. 

 

BP 1176 f 088r 15 do 07-07-1379. 

Johannes van Swalmen verkocht aan Rodolphus Hals, tbv diens zoon 

Gerardus, (1) een huis, tuin en stuk land, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Heze, tussen voornoemde Rodolphus enerzijds en Johannes Gielijs 

soen anderzijds, strekkend van de gemene weg tot aan een akker die 

was van Egidius gnd Spanuijt, (2) een stukje beemd, ter plaatse gnd 

Vliedert, tussen voornoemde Rodolphus enerzijds en erfgoed behorend 

aan de kerk van Rosmalen anderzijds. 

 

Johannes de Swalmen domum et ortum (dg: sitos) et peciam terre 

sitos in parochia de Roesmalen in loco dicto (dg: Hese) Heze inter 

hereditatem Rodolphi Hals ex uno et inter hereditatem Johannis 

Gielijs soen ex alio #tendentes a communi platea ad agrum qui 

fuerat Egidii dicti Spanuijt# item particulam prati sitam in loco 

dicto in Vliedert inter hereditatem dicti Rodolphi ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Roesmalen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Rodolpho ad opus Gerardi sui 

filii promittens (dg: warandiam et obligationem deponere) de 

dictis domo orto et pecia terre et duabus terciis partibus dicte 

particule prati prestabit warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf3 B 03 f.88v. 

 Sexta post octavam Petri et Pauli: vrijdag 08-07-1379. 

 Anno LXX nono mensis julij die octava: vrijdag 08-07-1379. 
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 Anno LXXIX mensis julii die IX: zaterdag 09-07-1379. 

 

BP 1176 f 088v 01 vr 08-07-1379. 

Matheus gnd Snoec ev Elizabeth dvw Johannes van Berze bakker verkocht 

aan zijn zwager Nijcholaus van Berze (1) 40 schelling b-erfcijns, een 

helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan-

Baptist, gaande uit een huis en erf van wijlen Arnoldus hoefslager, 

in Den Bosch, aan de Markt, aan voornoemde wijlen Johannes van Berze 

overgedragen door Johannes gnd Bode zvw Hermannus gnd Bode, (2) een 

b-erfcijns van 4 pond, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit (2a) huis en erf in Den Bosch, aan het 

Hinthamereinde, naast het huis van wijlen Godescalcus gnd Roesmont, 

achter naast de stroom aldaar, (2b) een hofstad, over voornoemde 

stroom gelegen, bij voornoemd huis en erf behorend, welk huis, erf en 

hofstad wijlen Gerardus van Brughen zvw Johannes van Brughen en Truda 

sv voornoemde Gerardus in cijns uitgegeven hadden aan Ghiselbertus 

gnd Moddeken, voor voornoemde cijns van 4 pond, en welke cijnzen van 

40 schelling en 4 pond aan voornoemde Matheus en zijn vrouw gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Johannes. 

 

Matheus dictus Snoec maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Johannis de Berze pistoris (dg: hereditarium 

censum) quadraginta solidos annui et hereditarii census solvendos 

anno quolibet pro una medietate Domini et pro reliqua medietate 

infra nativitatem beati Johannis baptiste (dg: de ..) de domo et 

area Arnoldi quondam calciferratoris sita in Busco ad forum loci 

eiusdem supportatos dicto quondam Johanni de Berze a Johanne dicto 

Bode filio quondam Hermanni dicti Bode prout in litteris et 

hereditarium censum (dg: cens) quatuor librarum (dg: quem Gerardus 

d) solvendum hereditarie pro una medietate Domini et pro reliqua 

medietate Johannis ex domo et area sita in Busco ad finem 

Hijnthamensem iuxta domum quondam Godescalci dicti Roesmont retro 

iuxta aquam ibidem currentem (dg: cum do) et ex domistadio ultra 

dictam aquam sito ad dictum domum et aream spectante quas (dg: do) 

domum aream et domistadium Gerardus quondam de Brughen filius 

quondam Johannis de Brughen et Truda soror dicti Gerardi dederunt 

ad censum Ghiselberto dicto Moddeken pro dicto censu quatuor 

librarum (dg: et pro) prout in litteris (dg: et XL) et quos census 

XL solidorum et quatuor librarum dictus Matheus sibi et dicte sue 

uxori de morte dicti quondam Johannis successione advolutos esse 

dicebat et eis mediante divisione prius habita inter ipsum et suos 

in hoc coheredes in partem cessisse dicebat hereditarie vendidit 

Nijcholao de Berze suo sororio supportavit cum litteris et aliis 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: 

deponere) et suorum coheredum deponere. Testes W et W datum sexta 

post octavam Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 088v 02 vr 08-07-1379. 

Gerardus gnd Custer, zvw Goeswinus Ghijsbrechts soen bvw Gerardus 

Wisseleer, verkocht aan Johannes zvw Boudewinus gnd Appelman en 

Nijcholaus Spijerinc Meus soen (1) alle goederen die aan 

eerstgenoemde Gerardus gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Gerardus Wisseleer, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

Elizabeth wv voornoemde Gerardus, (2) alle goederen die aan 

eerstgenoemde Gerardus vermaakt zijn door voornoemde Gerardus 

Wisseleer en diens vrouw Elizabeth, (3) het deel, krachtens testament 

van voornoemde wijlen Gerardus en diens vrouw Elizabeth behorend aan 

eerstgenoemde Gerardus, in alle goederen van voornoemde wijlen 

Gerardus. 
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Gerardus dictus Custer filius quondam Goeswini Ghijsbrechts soen 

fratris olim Gerardi Wisseleer omnia et singula bona sibi de morte 

dicti quondam Gerardi Wisseleer successione advoluta et post 

mortem Elizabeth relicte eius quondam Gerardi successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita atque omnia et 

singula bona primodicto Gerardo a dicto Gerardo Wisseleer et 

Elizabeth sua conthorale seu eorum altero in suo testamento legata 

quocumque locorum consistentia sive sita insuper totam partem et 

omne jus primodicto Gerardo competentes seu competituras cum 

vigore testamenti dictorum quondam Gerardi et Elizabeth sue 

conthoralis seu alterius eorundem aut alias quovismodo in omnibus 

et singulis bonis dicti quondam Gerardi quocumque locorum situata 

sive consistentia ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Boudewini dicti Appelman et Nijcholao Spijerinc Meus soen 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 088v 03 vr 08-07-1379. 

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

in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Rutgherus van Erpe en de 

schepenen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus Johanne Globo 

Rutghero de Erpe et scabinis. Acta in camera scriptorum (dg: 

presentibus) anno LXX nono mensis julij die octava hora prime. 

 

BP 1176 f 088v 04 vr 08-07-1379. 

Ancelmus zvw Henricus Willems en Goeswinus van Best beloofden aan 

Willelmus Daems soen van Buchoven 14 oude Franse schilden met Sint-

Jan aanstaande (zo 24-06-1380) te betalen. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems #et# Goeswinus de Best 

promiserunt Willelmo (dg: Daems) Daems soen de Buchoven XIIII aude 

scilde Francie vel Flandrie seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime persolvenda. Testes Coptiten et Dijnter datum supra. 

 

BP 1176 f 088v 05 vr 08-07-1379. 

Ancelmus zvw Henricus Willems beloofde de andere schadeloos te 

houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Ancelmus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 088v 06 vr 08-07-1379. 

Petrus Valant verkocht aan Johannes gnd Bathen soen (1) een erfpacht 

van 1 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

verschillende erfgoederen van kinderen gnd Weijle Andries kindere, in 

Oss, ter plaatse gnd Aan die Voort, waarin voornoemde kinderen 

tegenwoordig wonen, (2) de helft van een stuk land, in Oss, ter 

plaatse gnd Op het Rode Veld, tussen voornoemde Johannes Bathen soen 

enerzijds en Henricus gnd Venbossche anderzijds, aan voornoemde 

Petrus verkocht door Theodericus gnd Rover Bollekens soen en diens 

zoon Remboldus gnd Bolleken. 

 

Petrus Valant hereditariam paccionem unius sextarii siliginis 

mensure de Busco quam solvere hereditarie purificatione ex 

quibusdam hereditatibus liberorum dictorum Weijle Andries kindere 

sitis in parochia de Os ad locum dictum Aen die Voirt in quibus 

dicti liberi ad presens commorantur atque medietatem pecie terre 

site in dicta parochia ad locum dictum Opt Rode Velt inter 
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hereditatem Johannis dicti Bathen soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Venbossche ex alio venditas dicto Petro a Theoderico 

dicto Rover Bollekens soen et (dg: ..) Remboldo dicto Bolleken 

eius filio prout in litteris hereditarie vendidit dicto Johanni 

Bathen soen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 088v 07 vr 08-07-1379. 

Walterus Spijerinc ev Mechtildis dvw Rodolphus Roesmont {niet 

afgewerkt contract32}. 

 

Walterus Spijerinc maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris filie (dg: di) quondam Rodolphi Roesmont. 

 

BP 1176 f 088v 08 vr 08-07-1379. 

(dg: Ghibo zvw Johannes van der Eijkendonc en Henricus van Beke). 

 

(dg: Ghibo filius quondam Johannis van der Eijkendonc et Henricus 

de de Beke). 

 

BP 1176 f 088v 09 vr 08-07-1379. 

Henricus van Beke en zijn vrouw Cristina dvw Johannes van der 

Eijkendonc verkochten aan Johannes zvw Arnoldus van der Rennendonc 

2/3 deel in een b-erfcijns van 20 schelling, een oude groot Tournoois 

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

paijment van dezelfde waarde, met Sint-Remigius tussen Schijndel en 

Den Bosch te betalen, gaande uit een huis, erf, tuin en andere 

goederen van Hubertus gnd van den Burne van Scijnle, gnd Aan Burne, 

in Schijndel, welke cijns de broers Johannes en Ghibo, kvw voornoemde 

Johannes van der Eijkendonc, tbv zichzelf en hun broer Rutgherus, 

gekocht hadden van Johannes gnd Colen soen, wonend op de plaats gnd 

Dungen, welke 2/3 deel aan verkopers gekomen was na overlijden van 

voornoemde Johannes en Rutgherus, bv voornoemde Cristina. Lasten 

worden afgehandeld, ook van de kant van kvw Elizabeth, sv voornoemde 

Cristina. 

 

Solvit. 

Henricus de Beke maritus (dg: et tutor) legitimus ut asserebat 

Cristine sue uxoris filie quondam Johannis van der (dg: Re) 

Eijkendonc et dicta Cristina cum eodem tamquam cum tutore ad hoc 

ab (dg: el) ea electo etc duas tercias partes ad se spectantes in 

hereditario censu XXti solidorum grosso turonensi denario monete 

regis Francie antiquo pro XVI denariis computato vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendo anno quolibet hereditarie in 

festo beati Remigii et inter Scijnle et Buscumducis tradendo de 

domo area et orto et ceteris bonis Huberti dicti van den Burne de 

Scijnle dictis communiter Aen Burne sitis in parochia de Scijnle 

quem censum Johannes et Ghibo fratres liberi dicti quondam 

Johannis van der Eijkendonc ad opus ipsorum et ad opus Rutgheri 

fratris eorundem Johannis et Ghibonis erga Johannem dictum Colen 

soen commorantem supra locum dictum Dunghen emendo acquisiverant 

(dg: et qu) prout in litteris et quas duas tercias partes sibi de 

morte dictorum quondam Johannis et Rutgheri fratrum dicte Cristine 

successione advolutas esse dicebant hereditarie (dg: 

supportaverunt) vendiderunt Johanni filio quondam Arnoldi van der 

Rennendonc #supportaverunt cum litteris et aliis et jure# 

promittentes super omnia ratam et obligationem (dg: ex parte) et 

impeticionem ex parte eorum et quorumcumque suorum heredum et ex 

parte liberorum quondam Elizabeth sororis dicte Cristine deponere. 

                         
32 Voor afgewerkte contract zie BP 1176 f 088v 13 vr 08-07-1379. 
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Testes Tielken et Berkel datum supra. 

 

BP 1176 f 088v 10 vr 08-07-1379. 

Ghibo zvw Johannes van der Eijkendonc droeg zijn deel in voornoemde 

cijns over aan voornoemde Johannes zvw Arnoldus van der Rennendonc. 

 

Solvit. 

Ghibo filius quondam Johannis van der Eijkendonc (dg: terciam 

partem) #totam partem et omne jus# ad se spectantes in dicto censu 

hereditarie supportavit dicto Johanni cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 088v 11 vr 08-07-1379. 

Ghibo zv Johannes gnd van der Reijndonc droeg over aan zijn zuster 

Cristina 1 morgen 2 hont 83 roeden land33, gelegen achter Porta Celi, 

in een kamp gnd die Keeldonkse Kamp, aan hem verkocht door Johannes 

zvw Boudewinus gnd Appelman. 

 

Ghibo filius Johannis dicti van der Reijndonc unum juger duo hont 

atque octuaginta tres virgatas terre sitas retro Portam Celi in 

campo dicto die Keeldoncsche Camp venditas sibi a Johanne filio 

quondam Boudewini dicti Appelman prout in litteris hereditarie 

supportavit (dg: Johanni filio quondam Arnoldi van der Re) 

Cristine sue sorori cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere et non alienabit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 088v 12 vr 08-07-1379. 

Johannes Proefst van Bucstel, Johannes van Bucstel zv paap Jan, 

Willelmus Coptiten en Gheerlacus zvw Lucas van Erpe beloofden aan 

Henricus Jozollo 120 Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (za 

01-10-1379; 23+31+30+1=85 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes Proefst de Bucstel Johannes de Bucstel filius pape Jan 

Willelmus Coptiten et Gheerlacus filius quondam Luce de Erpe 

promiserunt Henrico Jozollo C et XX scuta Francie ad Remigii 

proxime pena V. Testes Ws predictus et Dijnter datum ut supra. 

 

BP 1176 f 088v 13 vr 08-07-1379. 

Walterus Spijerinc Meus soen ev Mechtildis dvw Rodolphus Roesmont 

droeg over aan Godescalcus zvw voornoemde Rodolphus ongeveer 9 morgen 

land van voornoemde wijlen Rodolphus, ter plaatse gnd die Kuikse 

Kamp, die aan hem en zijn vrouw Mechtildis geschonken waren. 

 

Walterus Spijerinc Meus soen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Mechtildis sue uxoris filie quondam Rodolphi Roesmont 

novem iugera terre #vel circiter# dicti quondam Rodolphi sita in 

loco dicto die Kuijcsche Camp et que ipse cum dicta Mechtilde sua 

uxore nomine dotis sumpserat ut dicebat hereditarie supportavit 

Godescalco filio dicti quondam Rodolphi promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 088v 14 vr 08-07-1379. 

Voornoemde Walterus Spijerinc Meus soen beloofde aan voornoemde 

Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont 100 gulden pieter na maning te 

betalen. 

 

                         
33 Zie → BP 1178 f 046v 02 do 23-07-1388, verkoop van dit land. 
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Dictus Walterus promisit super omnia dicto Godescalco centum 

gulden peter ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 088v 15 za 09-07-1379. 

Voornoemde Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont verklaarde dat 

voornoemde 9 morgen aan hem zijn overgedragen en dat voornoemde 100 

gulden pieter zijn beloofd, voor 100 gulden pieter die voornoemde 

Walterus Spijerinc Meus soen aan voornoemde Godescalcus verschuldigd 

was. Godescalcus beloofde aan Walterus voornoemde 9 morgen en 

voornoemde schuldbrief van 100 gulden pieter terug te geven, zodra 

Walterus 100 gulden pieter aan Godescalcus heeft voldaan; maar ook 

als voornoemde 100 gulden pieter door Godescalcus of zijn erfgenamen 

gerechtelijk geïnd worden. Zodra die 9 morgen weer in handen van 

Walterus zijn, zal Walterus de eventuele verhuur daarvan continueren. 

Opgesteld in de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van Jacobus 

Coptiten en Johannes van Minghen?. 

 

A. 

Dictus (dg: W) Godescalcus palam recognovit sibi dicta novem 

iugera fore supportata et dictos centum gulden peter fore 

promissos pro centum gulden peter quos dictus Walterus dicto 

Godescalco tenetur (dg: ut ipse) ex mutuo et promisit dictus 

Godescalcus dicto Waltero dicta novem iugera terre (dg: resignare) 

et dictas litteras debitales de dictis centum gulden peter 

confectas resignare et reddere quamcito dictus Walterus dicto 

Godescalco centum gulden peter persolverit eciam si dicta centum 

gulden peter vigore dictarum litterarum debitalium a dicto 

Godescalco seu a suis heredibus assecuti fuerint in judicio vel 

extra quod extunc dictus (dg: Walterus) Godescalcus (dg: .) dicta 

novem iugera simul cum dictis litteris resignabit etc (dg: ..) hoc 

tamen addito si (dg: dictus) dicta novem iugera terre ut sic 

devenerint ad manus dicti Walteri extunc idem Walterus locacionem 

factam vel faciendam de dictis novem iugeribus ad temporem eiusdem 

locacionis tenebit. Acta in camera scriptorum presentibus Jacobo 

Coptiten et Johanne de Minghen? anno LXXIX mensis julii die IX hora 

vesperarum. 

 

BP 1176 f 088v 16 za 09-07-1379. 

Johannes van Bruheze en Lucas van den Kelder beloofden aan Henricus 

Jozollo 60 pieter leuvens met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-

1379; 22+31+30+1=84 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Johannes de Bruheze et Lucas de Penu promiserunt Henrico Jozollo 

LX peters Lovanienses ad Remigii proxime pena III. Testes Ws et Ws 

datum supra. 

 

BP 1176 f 088v 17 za 09-07-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 088v 18 za 09-07-1379. 

Albertus gnd Abe Mutsart en zijn zuster Heijlwigis beloofden aan 

Bernijerus Andries soen, tbv Oda dvw Gerardus Barnijers soen, 8 

Hollandse dobbel, binnen 3 jaar te betalen. Zou Oda in tussentijd 

kinderloos overlijden, dan gaat het geld naar hen, naar wie het 

volgens recht moet gaan. 

 

Albertus dictus Abe Mutsart Heijlwigis eius soror promiserunt 

Bernijero Andries soen ad opus Ode filie quondam Gerardi Barnijers 

soen VIII Hollant dobbel infra tres annos proxime persolvendos et 
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si dicta Oda decesserit sine prole legitima extunc dicta pecunia 

divolvetur ad eos ad quos de jure devolvi tenebitur. 

 

1176 mf3 B 04 f.89. 

 Secunda post octavam Petri et Pauli: maandag 11-07-1379. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 04-07-1379. 

 In festo Margarete: woensdag 13-07-1379. 

 In profesto Magdalene: donderdag 21-07-1379. 

 In die divisionis apostolorum: vrijdag 15-07-1379. 

 Sabbato post Margarete: zaterdag 16-07-1379. 

 Tercia post Margarete: dinsdag 19-07-1379. 

 

BP 1176 f 089r 01 ma 11-07-1379. 

Hr Mathijas Scilder machtigde zijn broer, broeder Jacobus Scilder, 

zijn renten, cijnzen, pachten en credieten te manen. 

 

Dominus Mathijas Scilder dedit fratri Jacobi Scilder suo fratri 

potestatem monendi suos redditus census et pacciones et creditra 

usque ad revocacionem. Testes Ghisbertus et W Tielken datum 

secunda post octavam Pe Pau. 

 

BP 1176 f 089r 02 ma 04-07-1379. 

Mr Arnoldus van Oesterwijc, Jordanus van Roesmalen en Jordanus van 

Hoculem beloofden aan Hubertus Steenwech 76 Dordrechtse dobbel met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te betalen. 

 

Magister Arnoldus de Oesterwijc Jordanus de Roesmalen et Jordanus 

de Hoculem promiserunt Huberto Steenwech LXXVI Dordrecht dobbel ad 

Domini proxime persolvendos. Testes Ws et Ws datum secunda post Pe 

Pauli. 

 

BP 1176 f 089r 03 wo 13-07-1379. 

Martinus Berwout, Johannes die Rijc, Jacobus Coptiten en Willelmus 

Coptiten beloofden aan Henricus Jozollo etc 100 oude schilden met 

Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1379) te betalen, op straffe van 

5. 

 

Martinus Berwout Johannes die Rijc Jacobus Coptiten et Willelmus 

Coptiten promiserunt Henrico Jozollo etc C aude scilde ad Remigii 

proxime persolvenda sub pena V. Testes Ghisbertus et et Tielken 

datum (dg: qu) in festo Margarete. 

 

BP 1176 f 089r 04 wo 13-07-1379. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 089r 05 wo 13-07-1379. 

Arnoldus Rover Snobben verklaarde34,35 ontvangen te hebben van 

Johannes van Wetten 10 pond 15 schelling oude pecunia, van de 

achterstallige termijnen van een b-erfcijns van 6 pond 10 schelling 

oude pecunia, die voornoemde Arnoldus Rover beurt uit een huis en erf 

van voornoemde Johannes van Wetten, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, naast erfgoed van Johannes van Megen. 

 

                         
34 Zie → BP 1176 f 165r 17 ma 28-01-1381, soortgelijke verklaring mbt 

dezelfde cijns. 
35 Zie → BP 1176 f 218r 13 do 29-08-1381, soortgelijke verklaring mbt 

dezelfde cijns. 
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Arnoldus Rover Snobben palam recognovit se recepisse a Johanne de 

Wetten (dg: .) X libras et XV solidos antique pecunie scilicet de 

arrestadiis dictis afterstelle dicto Arnoldo Rover deficientibus 

et arrestandis occacione hereditarii census sex librarum et X 

solidorum antique pecunie quem dictus Arnoldus Rover annuatim 

habet solvendum ex domo et area dicti Johannis de Wetten sita in 

Busco in vico Hijntamensi iuxta hereditatem Johannis de Megen ut 

dicebat. Testes Ghisbertus et Coptiten datum supra. 

 

BP 1176 f 089r 06 do 21-07-1379. 

Destijds had Theodericus zvw Bartholomeus 3 huizen en erven van 

Johannes gnd Hent, in Den Bosch, naast het Minderbroedersklooster, 

ter plaatse gnd Dravelgas, gerechtelijk gekocht van Johannes van de 

Kloot klerk. Vervolgens had Walterus Delijen voornoemde huizen en 

erven verworven van voornoemde Theodericus. Thans droeg voornoemde 

Walterus een half huis en erf van voornoemde drie huizen en erven, en 

de helft van de stenen muren aan weerszijden van voornoemd half huis, 

over aan Johannes Keijser. 

 

Notum sit universis quod cum Theodericus filius quondam 

Bartholomei tres domos et areas Johannis dicti Hent sitas in Busco 

iuxta conventum fratrum minorum ad locum dictum Dravelgas erga 

Johannem de Globo clericum emendo acquisivisset per judicem 

mediante sententia etc et cum deinde Walterus Delijen dictas tres 

domos et areas erga dictum Theodericum acquisivisset prout in 

litteris quas vidimus continetur constitutus igitur coram scabinis 

dictus Walterus (dg: medietatem d) mediam domum et aream dictarum 

trium domorum et arearum (dg: sitam) #ac medietatem murorum 

lapideorum ex utraque parte dicte medie domus sitorum# hereditarie 

supportavit Johanni Keijser cum litteris et jure occacione dicte 

medie domus et aree et medietatis dictorum murorum lapideorum 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Ghisbertus et Tielken datum in profesto Magdalene. 

 

BP 1176 f 089r 07 do 21-07-1379. 

Een vidimus maken van 3 schepenbrieven, beginnend met “Destijds had 

Theodericus zvw Bartholomeus”, “Theodericus zvw Bartholomeus” en “hr 

Theodericus bisschop ....... ”. Walterus Delijen soen beloofde de 

brieven, zo nodig, ter beschikking te stellen van voornoemde Johannes 

Keijser en Johannes Hent. 

 

Et fiet vidimus de 3 litteris quarum una incipiet notum sit 

universis #presentia visuris# quod cum Theodericus filius quondam 

Bartholomei altera Thoedericus filius quondam Bartholomei et 

tercia dominus Theodericus episcopus ?gilii leten... et Walterus 

Delijen soen promisit super omnia dictas litteras dicto Johanni 

Keijser et Johanni Hent tradere ut in forma. Testes datum supra. 

Et detur vidimus. 

 

BP 1176 f 089r 08 do 21-07-1379. 

Een vidimus maken van een instrument. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers in aanwezigheid van hr Mathijas Zorgen en Johannes van de 

Kloot. 

 

Et fiet vidimus de instrumento eodem modo. Testes datum supra. 

Acta in camera scriptorum presentibus domino Mathija Zorgen et 

Johanne de Globo etc hora vesperarum et pl. 

 

BP 1176 f 089r 09 do 21-07-1379. 

Destijds had Theodericus zvw Bartholomeus 3 huizen en erven van 

Johannes gnd Hent, in Den Bosch, naast het Minderbroedersklooster, 
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ter plaatse gnd Dravelgas gerechtelijk gekocht van Johannes van de 

Kloot klerk. Vervolgens had Walterus Delijen voornoemde huizen en 

erven verworven van voornoemde Theodericus. Thans droeg voornoemde 

Walterus één36 van voornoemde huizen en erven, te weten het huis en 

erf aan de kant van de Markt, en de helft van de stenen muur tussen 

voornoemde huis en erf het huis van Johannes Keijser, over aan 

Johannes Hent. 

 

Notum sit universis quod (dg: ...) cum etc constitutus igitur 

dictus Walterus unam dictarum trium domorum et arearum scilicet 

illa que sita est versus forum de Buscoducis et medietatem muri 

lapidei consistentis inter dictam (dg: dictam) domum et aream et 

inter domum Johannis Keijser hereditarie supportavit Johanni Hent 

cum litteris etc ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 089r 10 do 21-07-1379. 

Voornoemde Walterus Delijen en Johannes Keijser verklaarden dat de 

stenen muur en de goot, tussen tussen hun huizen, naast het 

Minderbroedersklooster, gemeenschappelijk zijn. 

 

Dictus Walterus et Johannes Keijser palam recognoverunt quod murus 

lapideus et guttarius consistentes in domos eorum sitas iuxta 

conventum fratrum minorum sunt et per- (dg: mab .) –manebunt eorum 

communes et promiserunt indivisi super omnia mutuo dictos murum et 

guttarium perpetue in bona disposicione conservabunt sub eorum 

communibus expensis et quod ?nullus eorum dictos murum et guttarium 

destruet aut annulabit seu foramen aut foramina in dicto muro 

faciet aut fieri procurabit sine consensu et voluntate alterius 

eorundem. Datum supra. 

 

BP 1176 f 089r 11 do 21-07-1379. 

Voornoemde Johannes Hent en Johannes Keijser verklaarden 

overeenkomstig. 

 

Dicti Johannes Hent et Johannes Keijser (dg: pro) recognoverunt et 

promiserunt eodem (dg: ?eorum) modo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 089r 12 do 21-07-1379. 

Voornoemde Walterus Delijen beloofde aan voornoemde Johannes Keijser 

en Johannes Hent, dat hij een b-erfcijns van 12 pond geld zal 

betalen, gaande uit voornoemde drie huizen en erven, welke cijns 

Gerardus Duijsborch verworven37 had van voornoemde Johannes Hente, en 

welke cijns later aan Ghibo Bogart behoorde. 

 

Walterus predictus promisit super omnia dictis Johanni et Johanni 

quod ipse hereditarium censum XII librarum monete solvendum 

hereditarie ex dictis tribus domibus et areis quem censum Gerardus 

(dg: die) Duijsborch erga dictum Johannem Hente acquisiverat et 

qui census (dg: Ghisbertus Boegarts prius) ?postmodum ad Ghibonem 

Bogart spectare consuevit ut dicebat perpetue persolvet taliter 

sic quod dictis Johanni et Johanni (dg: dampna) et suis domibus et 

areis ibidem sitis dampna exinde non eveniant quovismodo. Testes 

datum supra. Traditur. 

 

BP 1176 f 089r 13 do 21-07-1379. 

Voornoemde Johannes Keijser beloofde de helft van een b-erfcijns van 

24 pond te betalen, gaande uit voornoemde drie huizen en erven, welke 

cijns van 24 pond Johannes zvw Boudewinus verworven had van 

                         
36 Zie → BP 1176 f 211r 13 di 25-06-1381, verkoop van dit huis. 
37 Zie ← BP 1175 f 039v 03 ma 03-05-1367, verkoop van de cijns. 
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voornoemde Johannes. 

 

Dictus Johannes Keijser promisit super omnia quod ipse medietatem 

hereditarii census (dg: duodecim librarum) viginti quatuor 

librarum solvendi hereditarie ex dictis tribus domibus et areis 

quem censum (dg: XXXIII) XXIIII librarum Johannes filius quondam 

Boudewini erga dictum Johannem acquisiverat perpetue taliter 

solvet sic quod dictis Waltero et Johanni Hent (dg: damp) et eorum 

domibus et areis ibidem sitis dampna exinde non eveniant. Testes 

datum supra. ?Littera. 

 

BP 1176 f 089r 14 do 21-07-1379. 

Voornoemde Johannes Hent beloofde de andere helft van voornoemde 

cijns van 24 pond te betalen. 

 

Dictus Johannes Hent promisit super omnia quod ipse reliquam 

medietatem dicti census XXIIII librarum taliter persolvet perpetue 

sic quod dictis W et Johanni Keijser et suis domibus et areis 

dampna exinde non eveniant quovismodo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 089r 15 do 21-07-1379. 

Johannes Keijser beloofde aan Johannes Hent 33 Brabantse dobbel met 

Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1379) te betalen. 

 

Johannes Keijser promisit Johanni (dg: de .......) Hent XXXIII 

Brabant dobbel ad Martini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. Traditur. 

 

BP 1176 f 089r 16 vr 15-07-1379. 

Walterus van Erpe en zijn broer Henricus beloofden aan Henricus Paij 

van Tricht 110 Franse of Vlaamse schilden op zondag Misericordia 

aanstaande (zo 08-04-1380) te betalen. 

 

Walterus de Erpe et Henricus eius frater promiserunt Henrico Paij 

de Traiecto (dg: super) C et X scuta antiqua Francie vel Flandrie 

vel valorem in auro ad dominicam misericordiam proxime 

persolvenda. Testes Ghisbertus et Berkel datum in die divisionis 

apostolorum. 

 

BP 1176 f 089r 17 vr 15-07-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+ 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 089r 18 za 16-07-1379. 

Johannes zvw Johannes gnd Zanders en Walterus van Vucht bontwerker 

beloofden aan Ghibo Kesselman 17 Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1379) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Zanders et Walterus de 

Vucht pellifex promiserunt Ghiboni Kesselman XVII Hollant dobbel 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Berkel et 

Coptiten datum sabbato post Margarete. 

 

BP 1176 f 089r 19 za 16-07-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 
?Solvit ?2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 089r 20 za 16-07-1379. 

Martinus Berwout, Johannes Rijc, Arnoldus Berwout, Willelmus Coptiten 

en Jacobus Coptiten beloofden aan Theodericus zvw Lambertus van den 

Hoevel 125 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) 

te betalen. De brief overhandigen aan Theodericus uijter Wagen. 

 

Martinus Berwout Johannes Rijc Arnoldus Berwout Willelmus Coptiten 

et Jacobus Coptiten (dg: filius quondam Johannis) promiserunt 

Theoderico filio quondam Lamberti van den Hoevel C et XXV Hollant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. Tradetur littera Theoderico uijter Wagen. 

 

BP 1176 f 089r 21 za 16-07-1379. 

Voornoemde Martinus Berwout beloofde aan Arnoldus Berwout ?43 

Hollandse dobbel na maning te betalen. 

 

Dictus Martinus promisit Arnoldo Berwout ?XLIII Hollant dobbel ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 089r 22 za 16-07-1379. 

Voornoemde Martinus Berwout droeg al zijn erfelijke en gerede 

goederen over aan voornoemde Johannes Rijc, Arnoldus Berwout, 

Willelmus Coptiten en Jacobus Coptiten. De brief overhandigen aan 

Arnoldus Berwout. 

 

Dictus Martinus omnia sua bona hereditaria et parata supportavit 

dictis Johanni Arnoldo (dg: W) #W# et Jacobo promittens ratam 

servare. Testes Ghisbertus et Berkel datum supra. Tradetur littera 

Arnoldo Berwout. 

 

BP 1176 f 089r 23 za 16-07-1379. 

De broers Henricus en Ghibo, gnd Writer van Scijnle, en Petrus 

Gheroncs beloofden aan Zegherus van Puppel 14 Dordrechtse dobbel met 

Allerheiligen aanstaande (di 01-11-1379) te betalen. 

 

Henricus et Ghibo fratres dicti Writer de Scijnle et Petrus 

Gheroncs promiserunt Zeghero de Puppel XIIII Dordrecht dobbel ad 

(dg: Remigii) omnium sanctorum proxime persolvendos. Testes 

Ghisbertus et Tielken datum supra. 

 

BP 1176 f 089r 24 di 19-07-1379. 

Johannes zv Boudewinus en Danijel gnd Boeghel beloofden aan Petrus 

van Gheffen 121 Dordrechtse dobbel en 12 plakken met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1379) te betalen. 

 

Johannes filius Boudewini et Danijel dictus (dg: .......) Boeghel 

promiserunt Petro de Gheffen C et XXI Dordrecht dobbel seu valorem 

et XII placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Ghisbertus et Tielken datum tercia post Margarete. 

 

BP 1176 f 089r 25 di 19-07-1379. 

Hermannus Loeden soen verkocht aan Johannes gnd Vijfvoet een huis en 

erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Metta gnd 

Aben enerzijds en erfgoed38 van Johannes van Dijest anderzijds, aan 

hem verkocht door Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Nijcholaus gnd Scaden. 

 

                         
38 Zie → BP 1176 f 190r 01 do 20-06-1381, Johannes van Dijest snijder 

szv Theodericus gnd Loden soen van Empel verkocht een huis aan 

Gerardus Scaden zvw Henricus van Os. 
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Hermannus Loeden soen domum et aream (dg: que fuerat quondam) 

sitam in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Mette dicte Aben 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Dijest ex alio venditam 

sibi a Nijcholao dicto Nijcoel filio quondam Nijcholai dicti 

Scaden prout in litteris hereditarie vendidit Johanni dicto 

Vijfvoet supportavit cum litteris (dg: jure) et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes (dg: datum supra) Tielken et Berkel datum supra. 

 

BP 1176 f 089r 26 di 19-07-1379. 

Gerardus Scaden zvw Henricus van Os verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Gerardus Scaden filius quondam Henrici de Os prebuit er 

reportavit. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 B 05 en 06, losse folia bij f.89, genummerd 81b en 81c. 

 vridach na p.vastelavont LXXVIII: vrijdag 25-02-1379. 

 Sexta post invocavit: vrijdag vrijdag 04-03-1379. 

 sabbato post conceptionem: zaterdag 11-12-1378. 

 

BP 1176 f 081b 01 vr 04-03-1379. 

Mr Claes van Huesden droeg over aan zijn neef Claes Scrade al hetgeen 

Herman Winrics sone van den Bossche, hem schuldig was. 

 

Mester Claes van Huesden heft opghedraghen Claese (dg: Scra) 

Scrade sinen neve alle al suldenigh scout alse hem Herman Winricx 

sone van den Bossche sculdich was. Ghedaen IIII in ...te qu.. 

vridach na p.vastelavont LXXVIII bi Willem Coptiten ende Jan van 

Dinter scepenen. 

Datum sexta post invocavit. 

 

BP 1176 f 081c 01 vr 04-03-1379. 

Jacop die Loeze en zijn oom Jacop die Loeze hebben beloofd aan Noeij 

Ghijskens zoen van Andel 85 oude schilden39 in 4 jaar te betalen, ¼ 

met Sint-Martinus, en zo elk jaar ¼ deel. 

 

Jacop die Loeze ende Jacop s die Loeze sijn (dg: om) oem hebben 

gheloeft Noeij Ghijskens zoen van Andel LXXXV audscild te IIII 

jaren te betalen (dg: te) te sunte Mertens mijs dierst vierdel 

ende daerna voelgenden dander in jaer elk jaers eenen vierdel. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 081c 02 za 11-12-1378. 

Dijrc Bock en Art Berwout die jonghe beloofden 85 oude schilden40 in 

4 jaar te betalen, ¼ met Sint-Martinus, en zo elk jaar ¼ deel. 

 

Item des ghelijchcs ghloeft Dijrc Bock ende Art Berwout die jonghe 

ock LXXX#V# audscild ten selven terminen. Testes Lonijs et 

Coptiten datum sabbato post conceptionem. 

 

BP 1176 f 081c 03 za 11-12-1378. 

Voornoemde Jacop die Loeze, zijn oom Jacop die Loeze, Dijrc Bock en 

Art Berwout die jonghe beloofden aan Gherijt van Brobel 50 oude 

schilden, in 4 jaar te betalen, ¼ met Sint-Martinus, en zo elk jaar ¼ 

                         
39 Zie → BP 1176 f 232v 15 vr 13-12-1381 (3), overdracht van deze 

som. 
40 Zie → BP 1176 f 232v 15 vr 13-12-1381 (2), overdracht van deze 

som. 



Bosch’ Protocol jaar 1379 02. 

 

71 

deel. 

 

Dees voersten IIII hebben gheloeft (dg: ...) L audscild tot desen 

selven terminen ?promiserunt Gherijt van Brobel. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 081c 04 za 11-12-1378. 

Dijrc Boc beloofde Art Berwout schadeloos te houden. 

 

Dijrc Boc gheloeft Art Berwout scade. Datum supra. 

 

1176 mf3 B 07 f.89a. 

Dit is een leeg folium, 89a, waarop enkele data staan genoteerd. 

Daarnaast staat hierop een deel van de achterzijde van f.89v. Een 

deel van deze bladzijde is voorts leesbaar op mf3 B 05. 

Deze bladzijde staat in haar geheel op de film van UGS. 

 tercia post festum Margarete virginis: dinsdag 19-07-1379. 

 in profesto Magdalene: donderdag 21-07-1379. 

 in profesto Magdalene anno LXXIX: donderdag 21-07-1379. 

 

BP 1176 f 089v 01 di 19-07-1379. 

Walterus zvw Henricus Meij droeg over aan Jacobus Meelman zijn deel 

in een huis41, erf en tuin van voornoemde wijlen Henricus, in Den 

Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Theodericus Bever enerzijds en Walterus zvw Walterus Meij anderzijds. 

 

[Walt42]erus filius quondam Henrici Meij totam partem et omne jus 

sibi competentes quovismodo in domo area et orto (dg: f dicti) 

#dicti quondam Henrici# sito in Busco (dg: in v) ad f[inem] vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Theoderici (dg: Bever) Bever ex 

uno et inter Walteri filii quondam Walteri Meij ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Jacobo Meelman cum litteris (dg: et jure) 

quas idem habebat et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et Tielken datum tercia 

post festum Margarete virginis. 

 

BP 1176 f 089v 02 di 19-07-1379. 

Margareta wv Henricus Meij droeg haar deel in voornoemde huis, erf en 

tuin over aan voornoemde Jacobus Meelman. 

 

Margareta relicta quondam Henrici Meij cum tutore totam partem et 

omne jus sibi competentes in domo et area #et orto predicto# 

hereditarie supportavit dicto Jacobo promittens cum tutore ratam 

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

 

BP 1176 f 089v 03 di 19-07-1379. 

Voornoemde Jacobus Meelman beloofde aan voornoemde Walterus zvw 

Henricus Meij 19 oude schilden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1379) te betalen. De brief overhandigen aan Hubertus Abt. 

 

Dictus Jacobus promisit dicto Waltero XIX aude scilde (dg: ad n) 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes 

datum supra. Tradetur littera Huberto Abt. 

 

BP 1176 f 089v 04 di 19-07-1379. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan Johannes Meelman, tbv hem, zijn 

broer mr Walterus Meelman, Arnoldus Stamelart van den Kelder, 

Godefridus Sceijvel en Johannes Sceijvel, 62 Hollandse dobbel met 

                         
41 Zie → BP 1176 f 131v 11 wo 13-06-1380, verkoop van dit huis. 
42 Aanvulling op basis van BP 1176 f 089v 03. 
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Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te betalen. De brief overhandigen 

aan voornoemde Johannes Meelman, indien in leven. 

 

Nijcholaus de Baerle promisit Johanni Meelman ad opus sui et ad 

opus #magistri Walteri Meelman sui (dg: -s) fratris# Arnoldi 

Stamelart de (dg: Spanct) #Penu# et Godefridi Sceijvel et Johannis 

Sceijvel seu alterius eorum LXII Hollant dobbel ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Rover et Berkel datum 

supra. Tradetur littera dicto Johanni Meelman si vixerit et s..... 

aliis. 

 

BP 1176 f 089v 05 di 19-07-1379. 

Johannes Meelman verklaarde ontvangen te hebben alle credieten die 

zijn broer, voornoemde Walterus Meelman, hem verschuldigd was. 

 

Johannes Meelman palam recognovit sibi fore satisfactum ab omnibus 

creditis et pecuniarum summis quibuscumque que et quas dictus 

Walterus Meelman eius eius frater dicto Johanni suo fratri debebat 

#et ab omnibus causis ?quas ?ipse imp.......# a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem ut dicebat clamans inde quitum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 089v 06 di 19-07-1379. 

Voornoemde mr Walterus Meelman beloofde aan voornoemde Johannes 

Meelman 16 oude schilden na maning te betalen. 

 

Dictus magister Walterus promisit dicto Johanni Meelman XVI aude 

scilde ad monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 089v 07 do 21-07-1379. 

De broers Johannes Loze en Stephanus Wert, en Bartholomeus gnd Meus 

Weghen soen beloofden aan Theodericus Bathen soen 145 Dordrechtse 

dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te betalen. 

 

Johannes Loze et Stephanus Wert fratres et Bartholomeus dictus 

Meus Weghen soen promiserunt Theoderico Bathen soen C et XLV 

Dordrecht dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Ghisbertus et Willelmus Tielken datum in profesto 

Magdalene. 

 

BP 1176 f 089v 08 do 21-07-1379. 

De broers Johannes Loze en Stephanus Wert, kvw Henricus Wert, droegen 

over aan Bartholomeus gnd Meus Weghen soen hun goederen gnd die 

Haseldonk, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, welke goederen waren 

van wijlen Elizabeth Ywijns, hun grootmoeder, belast met 

grondcijnzen. 

 

Johannes Loze et Stephanus Wert fratres liberi quondam Henrici 

Wert bona (dg: su) sua #dicta die Haseldonc# sita in parochia de 

Bucstel in loco dicto Lijemde cum suis attinentiis universis et 

que bona cum suis attinentiis fuerant quondam Elizabeth Ywijns 

avie dictorum fratrum ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Bartholomeo dicto Meus Weghen soen promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 089v 09 do 21-07-1379. 

Rutgherus Pijn van Derenborch verkocht aan Johannes Wert schoenmaker 

een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Westerveld, ter plaatse gnd 

die Aanweinde, tussen de plaats gnd Aanweinde enerzijds en voornoemde 
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Johannes Wert anderzijds. 

 

Solvit 3 plack. 

Rutgherus Pijn de Derenborch peciam terre sitam in parochia de Os 

in loco dicto (dg: die aen) Westervelt ad locum dictum die 

Aenweijnde inter eundem locum die (dg: Aenweijnde) Aenweijnde ex 

uno et inter hereditatem Johannis Wert sutoris ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni Wert promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 089v 10 do 21-07-1379. 

Henricus van Beest zvw Willelmus van Beest, Johannes van Beest en 

Johannes van Bucstel zv paap Jan beloofden aan Henricus Jozollo etc 

50 oude Franse schilden met Sint-Bavo (za 01-10-1379; 10+31+30+1=72 

dgn) aanstaande te betalen op straffe van 2. 

 

(dg: Joh) Henricus de Beest filius quondam Willelmi de Beest 

Johannes de Beest et Johannes de Bucstel filius pape Jan 

promiserunt Henrico Jozollo etc L aude scilde #monete# Francie ad 

Bavonis #?futurum# sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 089v 11 do 21-07-1379. 

De eerste twee zullen de derde schadeloos houden. 

 

Solvit .. plack. 

Duo primi servabunt (dg: alium) tercium indempnem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 089v 12 do 21-07-1379. 

Johannes van Beest maakte bezwaar tegen alle verkopingen door 

Willelmus Maes soen van Scadewijc van Kessel met al zijn goederen 

gedaan. 

 

Johannes de Beest omnes vendiciones et alienationes factas a 

Willelmo Maes soen de (dg: Kessel) Scadewijc de Kessel #cum suis 

bonis# calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 089v 13 do 21-07-1379. 

Everardus van den Broecke en Arnoldus van Beke nz etc beloofden aan 

Adam van Mierd, tbv Thomas Asinarius etc, 16 oude schilden met Sint-

Remigius aanstaande (za 01-10-1379; 10+31+30+1=72 dgn) te betalen op 

straffe van 1. 

 

Everardus van den Broecke et Arnoldus de Beke filius naturalis etc 

promiserunt Ade de Mierd (dg: ?f) ad opus (dg: .....) #Th# Asinarii 

etc XVI aude scilde ad Remigii proxime persolvenda sub pena I. 

Testes datum supra et. 

 

BP 1176 f 089v 14 do 21-07-1379. 

Marcelius van Gheffen de jongere en Hubertus Steenwech beloofden aan 

Johannes Nelkens 227½ Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1379) te betalen. 

 

Marcelius de Gheffen junior et Hubertus Steenwech promiserunt 

Johanni Nelk[e]ns CC et XXVII et dimidium Hollant dobbel seu 

valorem in auro ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 089v 15 do 21-07-1379. 

Hermannus Venbossche beloofde aan Johannes van Andel zvw Bruijstinus 

van Andel 1 last haring binnen 15 dagen voor Sint-Michael (binnen 15 
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dgn voor do 29-09-1379) in Schonen te leveren. Zou de haring dan niet 

in Schonen geleverd zijn, dan zal voornoemde Hermannus, voor rekening 

van Johannes, die last haring met Vastenavond (di 07-02-1380) in Den 

Bosch afleveren. 

 

Hermannus Venbossche promisit Johanni de Andel filio quondam 

Bruijstini de Andel unum last allecium per quindenam ante festum 

beati Mijchaelis persolvendum et in Sconen tradendum et si tunc 

ibidem non tradiderit extunc dictus Hermannus dictum last allecium 

tradet et deliberabit in Busco #ad carnisprivium# in expensis (dg: 

dicti Johannis) quod exponetur vracht dicti Johannis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 089v 16 do 21-07-1379. 

Volcquinus Buc en Johannes Buc zv Albertus beloofden aan hr Johannes 

van Mierd, tbv hr Petrus Lebben priester, 34 oude schilden met Sint-

Petrus-Stoel aanstaande (wo 22-02-1380) te betalen. 

 

Volcquinus Buc et Johannes Buc filius Alberti promisit domino 

Johanni de Mierd ad opus #domini# Petri Lebben presbitri #seu 

eorum alteri# XXXIIII aude scilde ad cathedram Petri proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 089v 17 do 21-07-1379. 

Henricus van Moudewijc droeg over aan Gerardus van Brede het 

vruchtgebruik in een huis en erf in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Vismarkt naar het klooster van de Minderbroeders, 

tegenover wijlen Johannes Meus, naast erfgoed van Ghisekinus Graetman 

enerzijds en erfgoed van Gerardus van Vucht anderzijds. 

 

Henricus de Moudewijc suum usufructum etc sibi competens in domo 

et area sita in Buscoducis #in vico tendente in foro piscium 

versus conventum fratrum minorum# in opposito quondam Johannis 

Meus contigue iuxta hereditatem (dg: quondam Johannis dicti ...ts) 

#Ghisekini Graetman ex uno et inter hereditatem Gerardi de Vucht 

ex alio# ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo de Brede 

promittens super omnia ratam ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 089v 18 do 21-07-1379. 

Hiervan een instrumentum maken. Aanwezig waren de schepenen, Arnoldus 

zv Arnoldus Nolleken Quap, Hermannus Venbossche en Johannes 

Bruijstini van Andel. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis et Arnoldo 

filio Arnoldi Nolleken Quap et Hermanno Venbossche et Johanne 

Bruijstini de Andel. Testes datum in profesto Magdalene hora 

vesperarum (dg: hora) anno LXXIX. 

 

BP 1176 f 089v 19 do 21-07-1379. 

Henricus Posteel zv Theodericus en Arnoldus van Eijcke beloofden aan 

Johannes Bruijstini van Andel 3 last haring, binnen 15 dagen voor 

Sint-Michael aanstaande (binnen 15 dgn voor do 29-09-1379) in Schonen 

te leveren. Zou de haring dan daar niet geleverd worden, dan wordt de 

haring met Vastenavond (di 07-02-1380) in Den Bosch geleverd, waarbij 

het vervoer voor rekening van Johannes komt. 

 

Henricus Posteel filius Theoderici Arnoldus de Eijcke promiserunt 

Johanni Bruijstini de Andel III last allecium etc quindenam ante 

festum beati Mijchaelis proxime persolvendos et in Sconen 
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tradendos et si ibidem tunc non deliberaverint extunc deliberabunt 

in Busco #ad carnisprivium# in expensis dictis vracht dicti 

Johannis. Testes datum. 

 

BP 1176 f 089v 20 do 21-07-1379. 

Ancelmus van Eirde zvw Wessekinus van Eirde verkocht aan Johannes gnd 

Matheus soen witlederbereider een n-erfcijns van 4 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit 5 hont land, in Empel, ter plaatse 

gnd die Heuvel, tussen Elizabeth Lemmens enerzijds en een gemene 

steeg anderzijds, belast met dijken en 12½ schelling voornoemd geld. 

 

Ancelmus de Eirde filius quondam Wessekini de Eirde hereditarie 

vendidit Johanni dicto Matheus soen paratori corei albi 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex (dg: pecia terre) quinque hont terre sitis 

in parochia de Empel in loco dicto die Hoevel inter hereditatem 

Elizabeth Lemmens ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

stegham ex alio ut dicebat promittens warandiam #questionem 

proximitatis# et obligationem (dg: ex) deponere exceptis 

#aggeribus ad hoc spectantibus# XIIJ solidis dicte monete exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 089v 21 do 21-07-1379. 

Arnoldus van Wetten verhuurde aan Cristianus van der Heijden zijn 

huizen en erfgoederen, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Dungen, voor een periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren 

aanstaande (zo 13-05-1380), per jaar voor 1 oude groot, 7 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren. Cristianus zal dak en wanden 

van de huizen onderhouden, en de omheining van de erfgoederen. 

Cristianus zal op de erfgoederen geen hout of takken zagen, behoudens 

wat hij nodig heeft voor het onderhoud van de huizen en de omheining. 

 

Solvit ?totum minus 1 plack. 

Arnoldus de Wetten (dg: omnes suas hereditates) domos suas et 

hereditates suas sitas infra libertatem de Busco ad locum dictum 

Donghen ut dicebat locavit Cristiano van der Heijden ab eodem ad 

spacium quinque annorum a penthecostes proxime futuro sine medio 

sequentium possidendas pro (dg: ....) uno grosso antiquo annuatim 

exinde solvendo dando etc et pro septem modiis siliginis mensure 

de Busco dandis dicto Arnoldo ab altero anno quolibet dictorum 

quinque anno purificatione et primo termino a purificatione 

proxime ultra annum addita tali condicione quod dictus Cristianus 

dictas domos in bona disposicione de tecto et parietibus et dictas 

hereditates in bona disposicione de sepibus conservabit et quod 

dictus Cristianus supra (dg: here) hereditates predictas non 

secabit ramos seu ligna nisi quos indiguerit pro conservacione 

#domorum et# sepium dictarum hereditatum ut dicebat promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 089v 22 do 21-07-1379. 

Johannes gnd Hoet van Bijnderen droeg over aan Adam van Mierd, tbv 

zijn vader Boudewinus Hoet, 12 dobbel mottoen van Vilvoorde, aan hem 

beloofd door Johannes van Boutherssem en Willelmus nzv Henricus Vos 

van Heeswijc. 

 

Johannes dictus Hoet de Bijnderen XII dobbel mottoen monete 

Filfordie seu valorem promissos sibi a Johanne de Boutherssem et 

Willelmo filio naturali Henrici Vos de Heeswijc prout in litteris 

supportavit Ade de Mierd ad opus Boudewini Hoet sui patris cum 
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litteris et jure (dg: d). Testes datum supra. 

 

1176 mf3 B 08 f.90. 

 anno Domini Mo CCCo LXX nono mensis septembris die XXII: 

  donderdag 22-09-1379. 

 in crastino Mathei: donderdag 22-09-1379. 

 Sexta post Mathei: vrijdag 23-09-1379. 

 Sabbato post Mathei: zaterdag 24-09-1379. 

 

BP 1176 f 090r 01 ±do 22-09-1379. 

Johannes Meelman verkocht aan mr Gerardus van Hedel een huis, erf en 

tuin van wijlen Nijcholaus Leijdecker, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, op de Dieze, tussen de Dieze enerzijds en de tuin 

van voornoemde Johannes anderzijds, met recht te mogen gaan over een 

weg die daar loopt van de Hinthamerstraat tot aan voornoemd huis, erf 

en tuin, belast met een b-erfcijns43 van 4 pond geld, die voornoemde 

Johannes beloofd had aan Willelmus zvw voornoemde Nijcholaus. 

 

Johannes Meelman domum aream et ortum quondam Nijcholai Leijdecker 

sitos in Busco in vico Hijntamensi supra Dijesam ibidem 

decurrentem inter eundem Dijesam ex uno et inter ortum dicti 

Johannis ex alio cum jure eundi et redeundi in quadam via tendente 

ibidem a vico Hijntamensi predicta ad domum aream et ortum 

predictos hereditarie vendidit magistro Gerardo de Hedel #simul# 

cum ?omnibus litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis hereditario censu 

IIIIor librarum #monete# quem dictus Johannes Willelmo filio dicti 

quondam Nijcholai ex premissis promiserat in litters scabinorum ut 

dicebat. Testes W Tielken et Dijnter datum ?supra. 

 

BP 1176 f 090r 02 ±do 22-09-1379. 

Lambertus van Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus de Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 090r 03 ±do 22-09-1379. 

Laurencius Gruijter van Ghestel beloofde aan Johannes van Bladel 41 

mud rogge, Bossche maat, na maning in Den Bosch voor de deur van 

voornoemde Johannes te leveren. 

 

Laurencius Gruijter de Ghestel promisit Johanni de Bladel XLI 

modios (dg: sil) bone siliginis mensure #de Busco# ad monitionem 

persolvendos et in Busco anta januam dicti Johannis (dg: p) 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 090r 04 ±do 22-09-1379. 

Jacobus zv Henricus van Nuijs beloofde aan broeder Rodolphus Roesmont 

kloosterling etc een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Jacobus filius (dg: quondam) Henrici de Nuijs promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum fratri Rodolpho Roesmont 

conventuali etc vitalem pensionem duorum modiorum mensure de Busco 

anno quolibet ad vitam dicti fratris Rodolphi et non ultra 

purificatione ex omnibus suis bonis habitis et habendis et cum 

mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

                         
43 Zie ← BP 1175 f 196r 07 ±wo 01-08-1369, waarschijnlijk uitgifte 

van dit huis, erf en tuin. 
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BP 1176 f 090r 05 ±do 22-09-1379. 

Henricus van Bruggen van Helvoer droeg over aan Walterus van den 

Nuwenhuze ¼ deel in een akker en aangelegen beemd, in Helvoirt, 

tegenover het woonhuis van wijlen Nijcholaus Roeloefs soen, tussen 

Johannes van de Dijk enerzijds en kvw Arnoldus gnd Hadewigen soen 

anderzijds, te weten het ¼ deel richting erfgoed van voornoemde kvw 

Arnoldus Hadewigen soen, belast met 6 penning, geld waarmee aan het 

klooster van Sint-Truiden in Leuven betaald moet worden. 

 

Solvit. 

Henricus (dg: filius) #de# Bruggen de (dg: Helmont) #Helvoer# 

quartam partem ad se spectantem in quodam agro et prato ei 

adiacente sitis in parochia de Helvoert in opposito domus 

habitationis quondam Nijcholai Roeloefs soen inter hereditatem 

Johannis de Aggere ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Arnoldi dicti Hade- (dg: s) –wigen soen ex alio scilicet illam 

quartam partem que sita versus hereditatem dictorum liberorum 

quondam Arnoldi Hadewigen soen ut dicebat hereditarie (dg: 

vendidit) #supportavit# Waltero van den Nuwenhuze promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ..) sex denariis 

in tali monete in quali conventui (dg: sancte) sancte Gertrudis 

Lovaninensis exinde solvendis ex dicta quarta parte. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 090r 06 do 22-09-1379. 

En hij kan het terugkopen met 22 gulden pieter en met eventuele 

achterstallige cijns, wanneer hij wil. Opgesteld in aanwezigheid van 

Henricus Stevens soen van Enghelen, Johannes Bathenborch en Conrardus 

van den Nuwehuze. In Den Bosch voor het huis van voornoemde Johannes 

Bathenborch. 

 

A. 

Et poterit redimere cum XXII gulden peters seu valore et cum 

arrestadiis dum sibi placuerit (dg: pro) ut in forma presentibus 

Henrico Stevens soen de Enghelen Johanni (dg: p) Bathenborch et 

Conrardo van den Nuwehuze testibus. Acta in Busco ante domum dicti 

Johannis Bathenborch anno Domini M-o CCC-o LXX nono mensis 

septembris die XXII hora vesperarum ?scilicet in crastino Mathei 

scriptum eSint- 

 

BP 1176 f 090r 07 vr 23-09-1379. 

Gerardus Scaden zvw Henricus van Os droeg over aan Adam van Mierd (1) 

een b-erfcijns van 4 pond 5 schelling geld, die Andreas zvw Johannes 

van den Noddenvelt beloofd had aan Henricus zvw Henricus gnd 

Wargharen, met Lichtmis te betalen, (2) een b-erfcijns van 14 groten 

voornoemd geld, die Godefridus gnd Robben beloofd had aan voornoemde 

Henricus zvw Henricus Wargaren, met Lichtmis te betalen, welke 

cijnzen wijlen Gerardus gnd Scaden gekocht had van voornoemde 

Henricus zvw Henricus Wargaren, en welke cijnzen nu aan hem behoren. 

 

Gerardus (dg: filius) Scaden filius quondam Henrici de Os (dg: 

filii quondam Gerardi Scaden #pistoris#) hereditarium censum 

quatuor librarum et quinque solidorum monete quem (dg: Ge) Andreas 

filius quondam Johannis van den Noddenvelt Henrico filio quondam 

Henrici dicti Wargharen dare et solvere promiserat hereditarie 

purificatione atque hereditarium censum quatuordecim grossorum 

monete predicte quem Godefridus dictus Robben dicto Henrico filio 

quondam Henrici Wargaren dare et solvere promiserat hereditarie 

(dg: quos) dicto termino solucionis quos census Gerardus dictus 

quondam Scaden erga dictum Henricum filium quondam Henrici 

Wargaren emendo acquisiverat prout in litteris #quos census nunc 
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ad se spectare dicebat# hereditarie supportavit Ade de (dg: d) 

Mierd cum litteris et (dg: a) aliis et jure promittens #(dg: et 

cum eo Jacobus Rutten soen)# ratam servare et obligationem (dg: ex 

parte s) et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Gerardi 

Scaden #et suorum heredum# deponere et #promisit# (dg: 

sufficientem facere) predictus Gerardus sufficientem facere. 

Testes (dg: datum supra) Tielken et Dijnter datum sexta post 

Mathei. 

 

BP 1176 f 090r 08 vr 23-09-1379. 

Henricus zvw Johannes van Eillaer verkocht aan Theodericus van der 

Wijer zv Theodericus van den Wijer een heidekamp, gnd dat Gelookt, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen wijlen Rodolphus gnd Roef 

Marinen enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met de 

hertogencijns. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Eillaer quendam campum merice 

dictum dat (dg: H) Geloect situm in parochia de Oerscot in loco 

dicto Spoerdonc inter hereditatem quondam Rodolphi dicti Roef 

Marinen ex uno et inter communitatem (dg: com) ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Theoderico van der Wijer (dg: filio quondam 

quondam) filio Theoderici van den Wijer promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto (dg: uno grosso #antiquo# domino 

duc) #censu domini fundi# exinde solvendo. Testes datum (dg: 

....... .......) datum supra. 

 

BP 1176 f 090r 09 vr 23-09-1379. 

Petrus zvw Johannes van Ellaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus filius Johannis quondam de Ellaer prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 090r 10 vr 23-09-1379. 

Voornoemde koper beloofde aan de verkoper 5½ Brabantse dobbel met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori VJ Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 090r 11 vr 23-09-1379. 

Henricus Kelreman van Zoemeren en zijn zwager Henricus van der Aa 

ontlastten Arnoldus zvw Gerardus van der Straten van Zoemeren van 

alle schulden en geldsommen, die voornoemde Arnoldus verschuldigd was 

aan voornoemde Henricus en Henricus. De brief overhandigen aan 

Theodericus van Zeelst. 

 

Solvit II plack. 

Henricus Kelreman (dg: et He) de Zoemeren et Henricus (dg: de) van 

der Aa eius sororius quitum clamaverunt Arnoldum filium quondam 

Gerardi van der Straten #de Zoemeren# ab omnibus debitis et 

pecuniarum summis quos et quas dictus Arnoldus dictis Henrico et 

Henrico debebat a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem (dg: ut dicebat) in litteris seu extra ut dicebat. Datum 

supra. Tradetur littera Theoderico de ZeelSint- 

 

BP 1176 f 090r 12 vr 23-09-1379. 

Henricus van der Aa van Dijnter beloofde aan Theodericus van Zeelst 

19 lichte schilden minus 1 plak, met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-

11-1379) te betalen. 
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Henricus van der Aa de Dijnter (dg: et Johannes de Boeghe) 

promisit Theoderico de Zeelst XIX licht scilde minus una placke ad 

Martini proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 090r 13 vr 23-09-1379. 

Theodericus van Zeelst ontlastte Henricus van der Aa van Dijnter en 

Wellinus Rover van het geld waarvoor voornoemde Theodericus alle 

goederen van wijlen Henricus Rover van Kigloe gerechtelijk verkocht 

had. 

 

Theodericus de Zeelst quitum proclamavit Henricum van der Aa de 

Dijnter et Wellinum Rover a tali pecunia pro qua dictus 

Theodericus (dg: bo) omnia bona quondam Henrici Rover de Kigloe 

vendiderat per judicem mediante sententia scabinorum ut dicebat. 

Testes datum supra. Et detur. 

 

BP 1176 f 090r 14 za 24-09-1379. 

Hr Henricus Buc priester, Egidius van de Doorn en Jacobus zvw 

Gerardus Coptiten verkochten aan Gerardus zvw Godefridus Gruwel de 

windmolen44,45 met ondergrond, eertijds? van het klooster Porta Celi, 

gelegen tussen Den Bosch en het Leprozenhuis, welke molen voornoemde 

hr Henricus Buc (voor ¼), Egidius (voor ½) en Jacobus (voor ¼) in 

pacht verkregen hadden van broeder Gheerlacus van Gherisem prior van 

het klooster Porta Celi, de broeders Henricus Berwout superior, 

Rodolphus Roesmont cellerarius, Henricus Swertveger, Jacobus Scilder, 

Petrum Woesic en Henricus van Os, kloosterlingen, belast met pachten, 

lasten en voorwaarden, in de brief vermeld; de helft die aan 

voornoemde Egidius behoort is verder belast met een lijfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, op het leven van Henricus van den Borne46 en 

zijn vrouw47; de helft van het ¼ deel dat aan hr Henricus Buc behoort 

is voorts belast met een overdracht aan broeder Henricus Swertvegher. 

Broeder Henricus Swertvegher deed afstand van het ¼ deel van 

voornoemde hr Henricus Buc. 

 

Dominus Henricus Buc presbiter Egidius de Spina atque Jacobus 

filius quondam Gerardi Coptiten molendinum venti cum suo fundo 

....... ad conventum de Porta Celi prope Buscum situm inter domum 

leprosorum et Hijntam cum omnibus et singulis suis juribus et 

attinentiis quem molendinum venti cum suis jure et attinentiis 

dicti dominus Henricus Buc Egidius et Jacobus erga fratrem 

Gheerlacum de Gherisem priorem conventus de Porta Celi siti prope 

Buscumducis ordinis sancti Willelmi fratres Henricum Berwout 

supperiorem Rodolphum Roesmont cellerarium Henricum Swertveger 

Jacobum Scilder Petrum Woesic et Henricum de Os conventuales dicti 

conventus ad pactum acquisiverant scilicet dictus dominus Henricus 

pro una quarta parte dictus (dg: Ja) Egidius pro (dg: un) 

medietate parte et dictus Jacobus pro una quarta parte prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Gerardo filio quondam Godefridi 

Gruwel supportaverunt cum litteris et jure promittentes divisi 

ratam servare scilicet ?quislibet pro se promisit super omnia 

                         
44 Zie → BP 1176 f 091v 15 ±do 06-10-1379, verkoop van een lijfpacht 

uit onder meer de windmolen. 
45 Zie → BP 1176 f 167v 17 vr 15-02-1381, verkoop ¾ deel van de 

windmolen door Lambertus zvw Godefridus Gruwel, aan wie Gerardus dit 

¾ deel had overgedragen. 
46 Zie ← BP 1176 f 052r 06 wo 17-02-1378, verkoop uit deze helft van 

een lijfpacht van 1 mud rogge aan Henricus van den Borne. 
47 Zie ← BP 1176 f 052r 07 wo 17-02-1378, verkoop uit deze helft van 

een lijfpacht van 1 mud rogge aan Henricus van den Borne tbv zijn 

vrouw. 
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dictus Egidius quod ipse obligationem ex parte sui in premissis 

existentem deponet exceptis paccionibus et oneribus et 

condicionibus in dictis litteris contentis et vitali pensione 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco ad vitam Henrici van 

den Borne et sue uxoris (dg: exin) ex medietate ad dictum Egidium 

spectante solvendis promisit insuper dictus Jacobus super omnia 

obligationem ex parte ex parte sui deponere exceptis paccionibus 

oneribus et condicionibus in dictis litteris contentis promisit 

insuper dictus dominus Henricus obligationem ex parte sui deponere 

exceptis paccionibus oneribus et condicionibus in dictis litteris 

contentis et excepta supportacione ?quadam (dg: prius facta) ab 

eodem domino Henrico (dg: He) Buc de medietate dicte sue quarte 

partis prius facta fratri Henrico Swertvegher ut dicebat. Quo 

facto ....... frater Henricus Swertvegher super dicta quarta parte 

dicti domini Henrici Buc ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens ratam servare. [Testes] Tielken et Dijnter datum 

sabbato post Mathei. 

 

1176 mf3 B 09 f.90v. 

 in octava nativitatis Marie: donderdag 15-09-1379. 

 secunda post Lamberti: maandag 19-09-1379. 

 quinta post Mathei: donderdag 22-09-1379. 

 

BP 1176 f 090v 01 do 15-09-1379. 

Albertus Loze van Dijnter beloofde aan Gerardus Heerkini zvw 

Philippus van Vucht 27½ oude Franse of Vlaamse schilden met 

Pinksteren aanstaande (13-05-1380) te betalen. 

 

Albertus Loze de Dijnter promisit Gerardo Heerkini genero quondam 

Philippi de Vucht XXVII et dimidium aude scilde Francie vel 

Flandrie seu valorem ad penthecostes proxime persolvenda. Testes 

Rover et Tielken datum in octava nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 090v 02 ma 19-09-1379. 

Hr Gerardus Stripen priester zvw (dg: Hadewigis wv) Johannes Strijpt 

verkocht aan zijn zwager Johannes Slotel een b-erfcijns van 20 

schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk 

voor 16 penningen gerekend, uit een b-erfcijns van 3 pond voornoemd 

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

Jan, gaande uit (1) een huis en hofstad van Johannes gnd van der 

Hoeven, in Vught, (2) een stuk land gnd die Eikendonk, (3) 6 bunder 

land gnd Melis Boenre, welke cijns voornoemde wijlen Hadewigis 

gekocht had van Jacobus zvw Ywanus van Gravia, en welke cijns van 3 

pond voornoemde wijlen Hadewigis in haar testament had nagelaten aan 

haar voornoemde zoon hr Gerardus. 

 

Dominus Gerardus Stripen presbiter filius quondam (dg: Hadewigis 

relicte) Johannis Strijpt hereditarium censum XX solidorum grosso 

turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in 

hiis computato de hereditario censu trium (dg: lib) librarum dicte 

monete solvendo singulis annis pro una medietate in festo 

nativitatis Domini et pro reliqua medietate in festo nativitatis 

Johannis de domo et domistadio Johannis dicti van der Hoeven sitis 

in Vucht et de parte terre dicta die Eijkendonc et de sex bonariis 

terre dictis Melijs Boenre quem censum trium librarum dicte monete 

dicta quondam Hadewigis erga Jacobum filium quondam Ywani de 

Gravia emendo acquisiverat #prout in litteris# et quem censum 

trium librarum dicte monete dicta quondam Hadewigis dicto domino 

(dg: Beg) Gerardo suo filio in suo testamento legaverat ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Slotel suo sororio promittens ratam 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et W 
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Coptiten datum secunda post Lamberti. 

 

BP 1176 f 090v 03 do 22-09-1379. 

Jacobus Peters soen van Macharen, Henricus die Jonghe van Haren en 

Godefridus? zvw Andreas van Berlikem beloofden aan Theodericus van 

Zeelst, tbv vrouwe Ermgardis dvw Arnoldus van Waderle, 338 pond, 1 

oude schild voor 4 pond en 4 schelling gerekend, met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1380) te betalen. 

 

Jacobus Peters #soen# de Macharen Henricus die Jonghe de Haren et 

Godefridus? filius quondam Andree de Berlikem promiserunt 

Theoderico de Zeelst ad opus domine Ermgardis filie quondam 

Arnoldi de Waderle CCC et (dg: X) #XXXVIII# libras denario aude 

scilt pro IIII libris et IIII solidis computato ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendas. Testes Tielken et Dijnter datum 

quinta post Mathei. 

 

BP 1176 f 090v 04 do 22-09-1379. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 090v 05 do 22-09-1379. 

De broers Martinus, Lodovicus en Arnoldus, kvw Willelmus gnd Gielijs 

soen, verkochten aan Marcelius nzvw Marcelius gnd Meijssen soen van 

Os 2 bunder broekland, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, ter 

plaatse gnd Veerdonk, tussen Laurencius Gruijter van Ghestel 

enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met 2 oude groot aan de 

hertog en een stukje dijk in de dijk van Herlaer, welk stukje placht 

te behoren aan erfgoederen van wijlen voornoemde Willelmus, in 

Gemonden. 

 

Solvit 3 plack. 

Martinus Lodovicus #et# Arnoldus fratres liberi quondam Willelmi 

dicti Gielijs soen duo bonaria paludis sita in parochia de Scijnle 

in loco dicto Eilde ad locum dictum Veerdonc inter hereditatem 

Laurencii Gruijter de Ghestel ex uno et inter communitatem ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Marcelio filio naturali quondam 

Marcelii dicti Meijssen soen de Os promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis domino duci 

(dg: et) exinde solvendis et particula aggeris sita in aggere de 

Herlaer que pars ad hereditates dicti quondam (dg: Eg) Willelmi 

#sita in Ghemonden# de jure consuevit ut dicebat #quam# partem 

dictus emptor de.... tenere ?tenebitur in perpetuum (dg: testes 

datum supra) sic quod dictis venditoribus dampna exinde non 

eveniant ut recognovit (dg: testes datum). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 090v 06 do 22-09-1379. 

Walterus van Audehoven beloofde aan Johannes Hovelman zvw Walterus 

van den Hovel een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, in Den 

Bosch met Sint-Michael te leveren, voor het eerst over een jaar (za 

29-09-1380), gaande uit goederen gnd te Pettelaar van voornoemde 

Walterus, in de dingbank van Herlaer. 

 

Walterus de Audehoven promisit super omnia se daturum et soluturum 

Johanni Hovelman filio quondam Walteri van den Hovel hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco et in Busco 

tradere hereditarie Mijchaelis et primo termino ultra annum ex 

bonis dictis te Pettelaer cum suis attinentiis dicti Walteri sitis 

in jurisdictione de Herlaer ut dicebat et sufficientem facere. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 090v 07 do 22-09-1379. 

Margareta dvw Albertus van den Berghe gaf uit aan Johannes Wauters 

soen een stuk land onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Dungen, tussen Theodericus Kepken enerzijds en voornoemde Margareta 

amderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg en met het 

andere eind aan Egidius Willems soen, zoals afgepaald; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 55? schelling geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. Voornoemde 

Johannes zal dit stuk land aan de kant van voornoemde Margareta 

omwallen. 

 

Solvit Johannes IX plack. 

Margareta filia quondam Alberti (dg: de) van den Berghe cum tutore 

peciam terre sitam infra libertatem de Busco ad locum dictum 

Dongen inter hereditatem Theoderici Kepken ex uno et inter 

hereditatem dicte Margarete ex alio tendentem cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem (dg: Willelmi 

Giel) Egidii Willems soen ut dicebat (dg: dedit ad hereditarium 

ce) prout ibidem est #sita et# limitata ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Johanni Wauters soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu ?LV solidorum monete dando sibi 

ab altero hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

premissa promittens cum tutore warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit tali condicione adnexa 

quod dictus Johannes dictam peciam terre versus hereditatem dicte 

Margarete perpetue circumvallabit sic quod dicte (dg: ....... 

.......) #Margarete# non (dg: non) eveniant per et trans dictam 

peciam terre. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 090v 08 do 22-09-1379. 

Laurencius van Wetten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Laurencius de Wetten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 090v 09 do 22-09-1379. 

Johannes Mersman de jongere, Johannes Buc wonend in Oss, Johannes 

Vilt zvw Henricus Vilt, Johannes Muijl, Henricus zvw Gerardus 

W...elkens soen, Henricus Moelnere van Herlaer van Os en Theodericus 

gnd Gherijs soen van Os beloofden aan Nijcholaus van Bucstel, tbv 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover, 19½ pond groten, 25 gulden 

pieter voor 4 pond groten gerekend, met Sint-Jan aanstaande (zo 24-

06-1380) te betalen. 

 

Johannes Mersman junior Johannes Buc commorans in Os Johannes Vilt 

filius quondam Henrici Vilt et Johannes Muijl et Henricus filius 

quondam Gerardi W...elkens soen Henricus Moelnere de Herlaer de Os 

et Theodericus dictus Gherijs soen de Os promiserunt Nijcholao de 

Bucstel ad opus Theoderici Rover filii quondam domini Johannis 

Rover (dg: XX) XIX et dimidium libras grossorum scilicet XXV 

gulden peter pro quatuor libris grossorum in hiis computato seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendas. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 090v 10 do 22-09-1379. 

Johannes Colman nzvw hr Henricus van de Broek, droeg over aan 

Johannes nzv hr Mathias van Best ev Godestodis dv voornoemde Johannes 

zijn vruchtgebruik in 1/6 deel van ¼ deel van (1) de goederen, die 

eertijds waren van Henricus Veren Oede soen, in Son, naast de plaats 

gnd ter Kemenade, (2) een streep land aldaar, ter plaatse gnd die 
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Hoeve. 

 

Solvit ....... ....... ....... ....... 

Johannes Colman #filius naturalis quondam domini Henrici de 

Palude# suum usufructum sibi competens in (dg: sexta parte) una 

sexta parte unius quarte partis bonorum #que# quondam fuerant 

Henrici Veren Oede soen sitorum in parochia de (dg: Os) Son iuxta 

locum dictum ter Kemenade cum suis attinentiis universis quocumque 

sitis (dg: legitime supportavit) atque cuiusdam strepe terre site 

(dg: ib) ibidem in loco dicto die Hoeve ut dicebat (dg: here) 

hereditarie supportavit Johanni filio naturali domini Mathie de 

Best marito et tutori legitimo Godestodis sue uxoris filie 

predicti Johannis promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 090v 11 ±do 22-09-1379. 

Lodewicus van Kessel verkocht aan Georgius zvw Goeswinus van Druenen 

de helft van een erfgoed gnd een gemeint, in Lithoijen, ter plaatse 

gnd in het Broek, ter plaatse gnd Robbrechts Hoeve, tussen Godefridus 

Sceijvel enerzijds en wijlen Johannes van Macharen anderzijds, 

strekkend vanaf de plaats gnd Polredijk tot aan een waterlaat gnd 

weteringen van de hertog, welke helft gedeeld wordt tegen de andere 

helft, belast met zegedijken, sloten, waterlaten en sluizen. 

 

Solvit .. plack ....... 

Lodewicus de Kessel (dg: hereditatem dictam ten halven) 

#medietatem hereditatis dicte een# ghemeijnt site in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto int Broec in loco Robbrechts H[oe]ve 

inter hereditatem (dg: Joh) Godefridi (dg: S) Sceijvel ex uno et 

inter hereditatem quondam Johannis de Macharen ex alio tendentis a 

loco dicto Polredijc ad (dg: locum di) aquaductum dictum 

weteringen domini ducis et que medietas dividitur contra reliquam 

medietatem dicte hereditatis die ghemeijnt vocate ut dicebat 

hereditarie vendidit Ge[or]gio filio quondam Goeswini de Druenen 

promittens warandiam et obligationem deponere ex seghediken 

fossatis aquaductis et slusis ad hanc spectantibus. Testes datum 

....... 

 

BP 1176 f 090v 12 vdo 22-09-1379. 

Johannes zvw Ghibo Pelser van Gheffen vernaderde en behield. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis Pelser de Gheffen prebuit et 

obtinuit. 

 

BP 1176 f 090v 13 ±do 22-09-1379. 

Henricus Venbossche wilde waarschijnlijk afstand doen van een 

erfgoed, in Den Bosch, over de Tolbrug, buiten de oude stadsmuur, 

achter erfgoed van wijlen Henricus Swertvegher {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Henricus Venbossche super quadam hereditate sita (dg: ex) ultra 

pontem dictum Tolbruggen extra antiquum murum oppidi de Busco 

retro hereditatem quondam Hen[rici] Swertvegher. 

 

BP 1176 f 090v 14 ±do 22-09-1379. 

Jordanus van Roesmalen verkocht aan Henricus zv Johannes gnd Rijcarts 

soen een tuin in Hintham, tussen Tielmannus van Engelant enerzijds en 

voornoemde Henricus anderzijds. 

 

Jordanus de Roesmalen quendam ortum situm in Hijntam inter 

hereditatem Tielmanni de Engelant ex uno et inter hereditatem 

Henrici filii Johannis dicti Rijcarts soen ex alio ut dicebat 
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hereditarie vendidit dicto Henrico promittens warandiam 

#questionem# et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 090v 15 ±do 22-09-1379. 

Rodolphus zvw Rodolphus van der Spanck beloofde aan Arnoldus Koijt, 

tbv zijn natuurlijke zoon Rodolphus, een erfpacht van 16 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) alle goederen, 

die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, broers en 

zusters, of andere personen, (2) alle goederen, die voornoemde 

Rodolphus verworven heeft. De brief overhandigen aan Arnoldus Koijt. 

 

Solvit .. 

Rodolphus filius quondam Rodolphi van der Spanck promisit #super 

omnia# se daturum et soluturum #Arnoldo Koijt ad opus# Rodolphi 

sui filii naturalis hereditariam paccionem XVI modiorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificatione ex omnibus bonis sibi 

de morte quondam suorum parentum fratrum et sororum aut 

quarumcumque aliarum personarum successione advolutis quocumque 

consistentibus sive sitis et ex omnibus bonis que predictus 

Rodolphus acquisivit a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem quocumque locorum consistentibus sive sitis #et que 

habet pro presenti# ut dicebat promittens super omnia warandiam ex 

premissis. Testes datum supra. Tradetur littera Arnoldo Koijt. 

 

BP 1176 f 090v 16 ±do 22-09-1379. 

Arnoldus zvw Reijnerus gnd Lathouwer droeg over aan hr Eligius van 

der Aker, tbv Agnes, ......., Johannes en Truda, nkv voornoemde hr 

Eligius, alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn grootmoeder Jutta gnd Wolfs, gelegen onder Esch, belast met 

cijnzen en pachten. Zou een van de kinderen overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaan deze goederen naar de andere kinderen. 

 

Arnoldus (dg: dictus Reijne) filius quondam Reijneri dicti 

Lathouwer omnia bona sibi de morte quondam Jutte dicte Wolfs sue 

avie successione advoluta quocumque locorum infra parochiam de 

Essche (dg: ?consist) sita ut dicebat hereditarie supportavit 

domino Eligio van der Aker ad opus Agnetis ....... Johannis et 

Trude puerorum naturalis dicti domini Eligii promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus exinde 

solvendis de jure et quos [dicta] Jutta exinde solvere consuevit 

hereditarie addito si aliquis dictorum puerorum decesserit sine 

prole legitima extunc dicta bona ad alium seu alios eorum 

[supervivos] remanentes divolventur et quod dictus ?dominus 

[Eli]gius dicta bona ad suam vitam integraliter possidebit. Testes 

datum supra. 

 

1176 mf3 B 10 f.91. 

 in crastino Mijchaelis: vrijdag 30-09-1379. 

 sabbato ante sacramenti: zaterdag 04-06-1379. 

 secunda post Remigii: maandag 03-10-1379. 

 quarta post Remigii: woensdag 05-10-1379. 

 quinta post Remigii: donderdag 06-10-1379. 

 

BP 1176 f 091r 01 vr 30-09-1379. 

Johannes zvw Boudewinus gnd Appelman droeg over aan Jacobus zv 

Johannes gnd Ghijsbrecht soen alias gnd Wrede huis48, erf en tuin, 

                         
48 Zie → BP 1178 f 245r 18 wo 30-06-1389, Arnoldus Stamelart van den 

Kelder, die gekocht had van Jacobus zvw Johannes gnd Ghijsbrechts 

soen alias gnd Wrede van Herpen, draagt het huis over aan Philippus 

Jozollo. 
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eertijds van Arnoldus gnd van Dijest en later van Cristina gnd 

Fatsijns en haar zoon Johannes, in Den Bosch, naast het huis gnd van 

Bucstel, aan hem verkocht door hr Henricus van Mordrecht ridder, 

belast met een b-erfcijns van 16 pond geld, die eerstgenoemde 

Johannes beloofd had aan voornoemde Henricus van Mordrecht, gaande 

uit voornoemd huis, erf en tuin. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes Wrede. 

 

[Johannes] filius quondam Boudewini dicti Appelman domum aream et 

ortum que ante fu[erant 49Arnoldi dicti de Dijest et postea 

Cristine dicte Fat]sijns et Johannis sui filii sitos in Buscoducis 

iuxta domum dictam de Bucste[l] ....... ....... ....... domus 

....... attinentiis singulis et universis ven[ditos sibi a] domino 

Henrico de Mordrecht milite (dg: -s) prout in litteris hereditarie 

supportavit Jacobo filio Johannis dicti Ghijsbrechts soen alias 

dicto Wrede cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere excepto hereditario censu 

XVI librarum monete quem primodictus Johannes dicto Henrico de 

Mordrecht promiserat ex domo area et orto predictis. Testes W et W 

datum in crastino Mijchaelis. Tradetur littera dicto Johanni 

Wrede. 

 

BP 1176 f 091r 02 za 04-06-1379. 

Arnoldus Rover zv Wellinus Rover, Arnoldus Rover Snobben en 

Theodericus van der Porten beloofden aan Johannes van Dordrecht 25 

oude schilden, met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1379) te 

betalen. 

 

Arnoldus Rover filius Wellini Rover et Arnoldus Rover Snobben et 

Theodericus van der Porten promiserunt Johanni de Dordrecht XXV 

aude scilde ad Remigii proxime persolvenda. Testes Rover et Berkel 

datum sabbato ante sacramenti. 

 

BP 1176 f 091r 03 ±za 01-10-1379. 

Contracten van de schepenen Arnoldus Heijme, Theodericus zv 

Bartholomeus, Henricus Cnode, Johannes Scragen, Theodericus Rover, 

Leonius van Erpe ....... ....... in het jaar 79. 

 

Cont[ract]us scabinorum #q... .......# Arnoldus Heijme Theodericus 

filius Bartholomei Henricus Cnode Johannes Scragen Theodericus 

Rover Leonius de Erpe ....... ....... anno (dg: LXXX) septuagesimo 

nono. 

 

BP 1176 f 091r 04 ma 03-10-1379. 

Enghelbertus zv Johannes van Tefelen Engbrechts soen droeg over aan 

zijn voornoemde vader Johannes, tbv hem en Gerardus die Heick?, al 

zijn goederen en tegoeden. 

 

(dg: Engbertus) #Enghelbertus# filius Johannis de Tefelen 

Engbrechts soen omnia sua bona et credita #sua# quecumque que sibi 

debentur a personis quibuscumque ut dicebat supportavit dicto 

Johanni suo patri ad opus sui et ad Gerardi die Heick? #seu eorum 

alteri# promittens ratam servare. Testes Rover et Lonijs datum 

secunda post Remigii. 

 

BP 1176 f 091r 05 wo 05-10-379. 

Franco van Ghestel, Arnoldus Veer van Hedel, Gerardus van Berkel en 

Gerardus van den Wijel beloofden aan Rutgherus Kort 52 Brabantse 

                         
49 Aanvulling op basis van BP 1178 f 245r 18. 
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dobbel na maning te betalen. 

 

Franco de Ghestel Arnoldus Veer de Hedel Gerardus de Berkel et 

Gerardus van den Wijel promiserunt Rutghero Kort LII Brabant 

dobbel ad monitionem persolvendos. Testes Scrage et Lonijs datum 

quarta post Remigii. 

 

BP 1176 f 091r 06 wo 05-10-379. 

De eerste twee zullen de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Duo primi servabunt alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 091r 07 do 06-10-1379. 

Sijmon van Mijrabellum droeg over aan Arnoldus Vos zv Jacobus van 

Hedel, tbv voornoemde Jacobus van Hedel, de helft van een huis50 en 

erf, eertijds van wijlen Johannes van Parijs goudsmid, in Den Bosch, 

aan de Markt, naast erfgoed van Wautgherus gnd Hoefsleger, strekkend 

vanaf erfgoed van Arnoldus gnd Cluekinc waarin voornoemde Arnoldus 

thans woont, tot aan de Markt, overgedragen aan Adam van Mierd, tbv 

voornoemde Sijmon, door Willelmus Becker van Gorichem. 

 

Sijmon de Mijrabello medietatem domus et aree que fuerant quondam 

Johannis de Parijs aurifabri site in Busco ad forum iuxta 

hereditatem (dg: Henr) Wautgheri dicti Hoefsleger tendentis ab 

hereditate Arnoldi dicti Cluekinc in qua idem Arnoldus ad presens 

moratur usque ad forum predictum supportatam (dg: dicto Sijmoni) 

Ade de Mierd ad dicti Sijmonis #a Willelmo Becker de Gorichem# 

prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo Vos #filio 

Jacobi de Hedel# (dg: ad) ad opus #dicti# Jacobi de Hedel cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Rover et Neijnsel datum quinta post 

Remigii. (dg: D.... XXI grosso Flandrie). 

 

BP 1176 f 091r 08 do 06-10-1379. 

Hr Egidius van Auver Aa priester investiet van de kerk van Neer gaf 

uit aan Goeswinus van der Meere (1) een huis en tuin gnd te 

Groenendaal, in Veghel, tussen Godefridus van Domellen enerzijds en 

de gemeint anderzijds, (2) alle goederen, die na deling aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders, gelegen onder Veghel, 

(3) ¼ deel in een kamp gnd Oeden Boidekens Kamp, in Veghel, ter 

plaatse gnd die Brusselse Buenre, tussen wijlen Godefridus van Erpe 

enerzijds en voornoemde wijlen Godefridus en Boudekinus Hoet 

anderzijds, te weten het ¼ deel richting voornoemde wijlen Godefridus 

en Boudekinus; de uitgifte geschiedde voor (a) 6 penning nieuwe cijns 

aan de naburen aldaar, voor voornoemd huis en tuin, (b) 18 penning 

nieuwe cijns aan de grondheer, voor de erfgoederen die van zijn 

ouders gekomen waren, (c) 12 schelling en ¾ oude groot uit voornoemd 

kamp, en thans voor (d) een erfpacht51 van 3 mud rogge en 3 mud 

gerst, maat van Veghel, met Lichtmis onder Veghel te leveren, voor 

het eerst over een jaar (za 02-02-1381). Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Goeswinus tot onderpand (4) een akker gnd 

Grootakker, in Uden, ter plaatse gnd Boekel, tussen Nijcholaus van 

der Meer enerzijds en wijlen Denkinus gnd Huben soen anderzijds, (5) 

een beemd gnd die Grootbeemd, gelegen aan het eind van voornoemde 

akker. De brief van Goeswinus overhandigen aan Henricus Cnode en de 

                         
50 Zie ← BP 1176 f 004v 06 vr 31-10-1376, overdracht van de helft in 

dit huis aan Willelmus Becker van Gorichem. 
51 Zie → BP 1178 f 077r 02 vr 11-12-1388, verkoop van de pacht. 
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brief van hr Egidius aan Johannes Andries soen. 

 
?Solvit VI ?plack. 

Dominus Egidius de Auver Aa presbiter investitus ecclesie de Neer 

domum et ortum dictos te Gruenendale sitos in parochia de Vechel 

inter hereditatem Godefridi de Domellen ex uno et inter 

communitatem ex alio atque atque omnes et singulas hereditates de 

morte quondam suorum parentum successione advolutas quocumque 

locorum infra dictam parochia sitas prout sibi huiusmodi 

hereditates mediante divisione prius habita inter ipsum et suos 

heredes cesserunt in partem atque (dg: qu) quartam partem ad se 

spectantem in quodam campo dicto Oeden Boijdekens Camp sito in 

dicta parochia in loco dicto die Bruesselsche Buenre inter 

hereditatrem quondam Godefridi de Erpe ex uno et inter hereditatem 

dicti quondam Godefridi et Boudekini Hoet ex alio scilicet illam 

quartam partem que sita est (dg: .) versus hereditatem dictorum 

quondam Godefridi et Boudekini ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Goeswino van der (dg: Meere) #Meere# ab eodem 

hereditarie possidendam (dg: pro censibus dominorum fundi) pro sex 

denariis novi census vicinis ibidem #de dictis domo et orto# et 

XVIII denariis novi census (dg: .. p) #domino (dg: duci) fundi# ex 

dictis hereditatibus sibi de morte quondam suorum parentum 

successione advolutis et XII solidis monete et (dg: XII denariis) 

tribus quartis partibus unius grossi antiqui ex dicta quarta parte 

dicti campi solvendis dandis et solvendis etc et pro hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis et trium modiorum ordei mensure 

de Vechel danda sibi ab alio hereditarie purificatione et pro 

primo termino ultra annum et ?infra dictam parochiam de Vechel 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem dictus Goeswinus (dg: hereditariam paccionem unius 

modii siliginis dicte mensure solvendam ex ....... ....... ....... 

bonis dicti Goeswini quocumque sitis ut dicebat ad pignus imp) 

#[agr]um dictum Groetacker situm in parochia de Uden ad (dg: 

.......) locum dictum Boekel inter hereditatem Nijcholai van der 

Meer ex uno et inter hereditatem Denkini quondam [52dicti Huben] 

soen ex alio pratum dictum die Groetbeemt situm ad finem dicti 

agri ut dicebat ad pignus imposuit promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes (dg: datum) Heijme et Cnode datum 

supra. Tradetur littera Goeswini Henrico Cnode et littera domini 

Egidii Johanni Andries soen. 

 

BP 1176 f 091r 09 do 06-10-1379. 

Boudekinus Hoet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Boudekinus Hoet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 091r 10 do 06-10-1379. 

Berisius van Gravia bakker droeg over aan Mijchael zvw Willelmus gnd 

Tate van Eijndoven zijn deel, in een huis en tuin, die waren van 

Johannes G.....es soen van After Gheen Hoeve, in Eindhoven, achter de 

plaats gnd die Hoeve, naast wijlen Johannes K.ernics. De brief 

overhandigen aan Philippus Tuijn. 

 

Berisius (dg: de) #de Gravia# pistor totam partem et omne jus sibi 

competentes #quovis modo# in domo et orto cum suis attinentiis que 

fuerant Johannis (dg: G..) G.....es soen van After Gheen Hoeve 

sitis in Eijndoven retro (dg: d) locum dictum die Hoeve iuxta 

hereditatem quondam Johannis K.ernics ut dicebat hereditarie 

                         
52 Aanvulling op basis van BP 1178 f 077r 02. 
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supportavit Mijchaeli filio quondam Willelmi dicti Tate de 

Eijndoven promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Rover et Lonijs. Tradetur littera Philippo Tuijn. 

 

BP 1176 f 091r 11 do 06-10-1379. 

Andreas zv Andreas van den Stocke, Arnoldus Yden soen Hees, Johannes 

zvw Johannes van Scijndel van Hees en Johannes zv Henricus van 

Vinckel beloofden aan Theodericus van Zeelst, tbv vrouwe Ermgardis 

dvw Arnoldus van Waderle, 55 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Andreas aanstaande (wo 30-11-1379) in Den Bosch te leveren. 

 

Andreas filius Andree van den Stocke Arnoldus Yden soen Hees 

Johannes filius quondam Johannis de Scijndel de Hees et Johannes 

filius Henrici de Vinckel promiserunt (dg: Th) indivisi super 

omnia Theoderico de Zeelst ad opus domine Ermgardis filie quondam 

Arnoldi de Waderle LV modios siliginis mensure de Busco ad Andree 

proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes Rover et Lonijs 

datum supra. 

 

BP 1176 f 091r 12 do 06-10-1379. 

Jacobus gnd Tor ev Eefsa dvw Johannes gnd Oeden soen deed tbv 

Nijcholaus van Berze afstand van het deel, dat een hem en zijn vrouw 

behoort, in een stuk beemd, gnd die Wedehage, in Helvoirt, ter 

plaatse gnd Leendonk, tussen Henricus Jans soen enerzijds en erfgoed 

van de investiet van Helvoert anderzijds. 

 

Jacobus dictus Tor maritus et tutor legitimus ut asserebat Eefse 

(dg: dicte Oeden soen) #uxoris sue uxoris# filie quondam Johannis 

dicti Oeden soen #super# (dg: totam partem et omne jus) sibi (dg: 

competens) et sue uxori predicte competentes in pecia prati dicta 

die Wedehaghe sita in parochia de (dg: Leendonc) Helvoirt in loco 

dicto Leendonc inter hereditatem Henrici Jans soen ex uno et inter 

hereditatem investiti de Helvoert ex alio et super toto jure ad 

opus Nijcholai de Berze renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 091r 13 do 06-10-1379. 

Hilla dvw Arnoldus van den Venne verkocht aan Arnoldus van Beke nz de 

helft in 1 bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Longhbroec?, 

tussen Margarata van Best enerzijds en Leijta Meijnnarts anderzijds, 

welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft, belast met 

5 plakken. 

 

Hilla filia quondam Arnoldi van den Venne cum tutore (?dg: in) 

medietatem ad se spectantem in uno bonario prati sito in (dg: de) 

parochia de Berlikem in loco dicto Longhbroec? inter hereditatem 

Margarate de Best ex uno et inter hereditatem (dg: ?Abt) Leijte 

Meijnnarts ex alio ut dicebat et que medietas annuatim dividitur 

contra reliquam medietatem dicti bonarii prati ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo de Beke filio naturali promittens cum 

tutore warandiam et obligationem deponere exceptis quinque placken 

annuatim exinde solvendis. Testes Rover et Neijnsel testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 091r 14 do 06-10-1379. 

Matheus gnd Lu droeg over aan Gerardus oudste zoon van Godefridus 

Heerkini een vleesbank uit 2½ vleesbank, die voornoemde Godefridus 

Heerkini in het vleeshuis van Den Bosch heeft, welke vleesbank 
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voornoemde Matheus gekocht53 had van voornoemde Godefridus Heerkini. 

 

Matheus dictus (dg: .) Lu unum stallum #communiter# dictum (dg: 

.......) vleeschbanc #de# duobus et dimidio stallis communiter 

vleeschbancen vocatis quos (dg: d) Godefridus Heerkini in macello 

oppidi de Busco habet situatos quem stallum predictum dictus 

Matheus erga dictum Godefridum Heerkini emendo acquisiverat prout 

in litteris hereditarie (dg: supportavit) vendidit #supportavit# 

Gerardo (dg: He) filio seniori dicti Godefridi Heerkini 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam (dg: ....... 

.......). Testes Rover et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 091r 15 do 06-10-1379. 

Gerardus van Zeland vernaderde de helft van een hoeve van wijlen 

Petrus Neven? soen, in Gemonden, aan Walterus Fijen soen van Zeland 

in pacht uitgegeven door Henricus zvw voornoemde Petrus; de ander 

week en hij droeg weer over. 

 

Gerardus de Zeland prebuit et exhibuit patentes ad redimendum 

medietatem mansi (dg: sitam) quondam Petri (dg: ne zoe) Neven? soen 

siti in parochia de Ghemonden datam ad paccionem Waltero Fijen 

soen de Zeland ab Henrico filio dicti quondam Petri et cessit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 091r 16 do 06-10-1379. 

Johannes Scillinc verkocht aan Nijcholaus Spijerinc Meus soen 4 

morgen land, naast de plaats gnd die Oetheren, ter plaatse gnd die 

Oude Ham?, tussen Johannes gnd Mersken enerzijds en Willelmus 

Gasteldonc en Reijnkinus Loden soen anderzijds. 

 

Johannes Scillinc quatuor iugera terre sita inter locum dictum die 

Oetheren in loco dicto die Oude (dg: Ham) Ham? inter hereditatem 

Johannis dicti Mersken ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Gasteldonc et Reijnkini Loden soen ex alio ut dicebat hereditarie 

(dg: supportavit) vendidit Nijcholao Spijerinc Meus soen 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Cnode et 

Neijnsel testes datum supra. 

 

BP 1176 f 091r 17 do 06-10-1379. 

Marcelius Vos verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Marcelius Vos prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 B 11 f.91v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 091v 01 do 06-10-1379. 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ev Godestodis dv 

Johannes gnd Colman? zv ....... ....... ....... Henricus van de Broek 

priester verkocht(en) aan Henricus zvw Lambertus van den Arennest en 

Henricus zv Johannes Rijcouts soen van Os (1) 1/6 deel van ....... 

....... bunder, die waren van wijlen Henricus Veren Oeden soen, in 

Son, ?naast de plaats gnd die Kemennaden, (2) 1/6 deel van een streep 

land aldaar, ter plaatse gnd die Hoeve, belast met grondcijnzen. 

 

....... ....... ....... ?domini Ma..... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... legitimus ut asserebat Godestodis sue 

uxoris filie (dg: quondam) Johannis dicti Colman? filii ....... 

....... ....... Henrici de Palude presbitri sextam partem ....... 

                         
53 Zie ← BP 1176 f 119r 12 wo 06-04-1379, verkoop van deze vleesbank. 
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....... ....... ....... bonariorum que fuerant quondam Henrici 

Veren Oeden soen sitorum in parochia de Zonne ?iuxta locum dictum 

#die# Kemennaden (dg: quo) cum suis attinentiis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis atque (dg: in) sextam partem strepe 

terre site ibidem in loco dicto die Hoeve ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico filio quondam Lamberti van den Arennest et 

Henrico filio Johannis Rijcouts soen de Os promittens warandiam 

#questionem proximitatis# et obligationem exceptis (dg: oneribus 

annuatim) censibus (dg: domini ducis) #dominorum fundi# exinde 

solvendis. Testes Cnode et Neijsel datum supra. 

 

BP 1176 f 091v 02 do 06-10-1379. 

Elizabeth dvw Wautgherus van den Hoevel verkocht aan haar broer 

Nijcholaus gnd Coel ½ bunder beemd in Helvoirt, ter plaatse gnd 

Brand, tussen Henricus zv Walterus Grieten soen van Crumvoert 

enerzijds en wijlen Henricus Moelen anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Elizabeth filia quondam (dg: Wil) Wautgheri van den Hoevel cum 

tutore dimidium bonarium prati siti in parochia de Helvoert in 

loco dicto Brant inter hereditatem (dg: hereditatem) Henrici filii 

Walteri Grieten soen de Crumvoert ex uno et inter hereditatem 

quondam Henrici Moelen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Nijcholao dicto (dg: Coll) Coel suo fratri promittens cum tutore 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus exinde 

solvendis de jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 091v 03 do 06-10-1379. 

Katherina wv Walterus Bac van Broechoven verhuurde aan Arnoldus 

Hoernken de helft van 12 morgen land, ter plaatse gnd Hoeven, te 

weten de helft richting Rosmalen, ?deels ?omgraven in 2 kampen, voor 

een periode van 2 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-

1379). 

 

Katherina relicta quondam Walteri Bac de Broechoven (dg: sex . 

iugera terre sita in loco dicto die Hoeven inter hereditatem dicte 

Katherine ex uno) medietatem XII iugerum terre #ad se spectantem# 

sitorum in loco dicto Hoeven scilicet illam medietatem que sita 

est versus Roesmalen et que medietas ibidem ?partim fossata est in 

duobus campis ut dicebat locavit recto locacionis modo Arnoldo 

Hoernken ab eodem ad spacium duorum annorum a festo Martini 

proxime #futuro# sine medio sequentium possidendam promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 091v 04 do 06-10-1379. 

Sophija wv Rodolphus van Duer zvw Rodolphus bakker bvw Sijmon van 

Dijeshout?, haar kinderen Johannes, Rodolphus, Petrus en 

Bartholomeus, en Willelmus van Beke ev Heijlwigis dv voornoemde 

Sophija verkochten aan Henricus zvw Henricus zv Oda ?en ?van/aan 

Henricus Jans soen, Johannes van den Slijc, Johannes gnd Daem Leden 

soens soen en Otto gnd Gobels soen, tbv hen en Johannes van Hedel, 

een b-erfcijns van 20 schelling, 1 groot Tournoois etc voor 16 

penningen gerekend, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 3 hofsteden, 

in Luttelmaren?, en een huis op een van die hofsteden, welke cijns 

Henricus bakker ?bv voornoemde wijlen Sijmon, tbv Rodolphus, Johannes 

en Walterus, zvw voornoemde Rodolphus bakker, verworven had van 

Henricus zvw Adam? van Luttelmaren?, en welke cijns nu aan hen 

behoort. De brief overhandigen aan Henricus zv Henricus Veren Oden 

soen. 

 

+. Solvit. 

Sophija relicta quondam Rodolphi de Duer filii quondam Rodolphi 
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pistoris fratris quondam Sijmonis de Dijeshout? cum tutore Johannes 

Rodolphus Petrus Bartholomeus eius liberi et Willelmus de Beke 

maritus et tutor legitimus ut dicebat Heijlwigis sue uxoris filie 

dicte Sophije hereditarium censum XXti solidorum grosso turonensi 

etc pro XVI denariis computato vel valoris solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis de tribus domistadiis sitis in Luttelmaren? et 

de domo ibidem in uno dictorum domistadiorum sita quem censum 

Henricus pistor ?frater dicti (dg: di) quondam Sijmonis (dg: ..) ad 

opus Rodolphi Johannis et Walteri filiorum quondam Rodolphi 

pistoris predicti erga Henricum filium quondam Ade? de Luttelmaren? 

acquisiverat prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam Henrici 

filii Ode et Henric.. Jans soen Johanni van den Slijc Johanni 

(?dg: f) dicto Daem Leden soens soen et Ottoni dicto Gobels soen 

ad opus eorum et ad opus Johannis de Hedel supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. Tradetur 

littera Henrico filio Henrici Veren Oden soen. 

 

BP 1176 f 091v 05 do 06-10-1379. 

Johannes zvw Laurencius gnd Coelmans soen en de broers Johannes en 

Gerardus, zvw Henricus van den Hoernic, beloofden aan Theodericus 

Nobel van Empel 25 oude schilden en 24 plakken met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1380) te betalen. 

 
?Solvit ?de VI. 

Johannes filius quondam Laurencii dicti Coelmans soen et Johannes 

(dg: filius) #et Gerardus fratres filii# quondam Henrici van den 

Hoernic (dg: promiserunt et Henricus filius ?eiusdem) promiserunt 

Theoderico Nobel de Empel XXV aude scilde et XXIIII placken ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 091v 06 do 06-10-1379. 

Willelmus Delijen soen verkocht aan zijn broer Walterus, tbv hem en 

zijn vrouw Elizabeth dvw Adam Sceijmakers, een lijfpacht van 7 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een akker 

gnd die Brandakker, in Oss, ter plaatse gnd Oosterveld, tussen hr 

Egidius zvw hr Godefridus van Os ridder enerzijds en Johannes zv 

Henricus Henssen soen anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Willelmus Delijen soen (dg: hereditarie) #legitime# vendidit 

Waltero suo fratri ad opus sui et ad opus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Ade Sceijmakers (dg: se) vitalem pensionem (dg: XI) 

septem sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam eorum seu alterius eorum diutius viventis et non 

ultra purificatione ex quodam agro terre dicto die Brandacker sito 

in parochia de Os in loco dicto Oestervelt inter hereditatem 

domini Egidii filii quondam domini Godefridi de Os militis ex uno 

et inter hereditatem Johannis filii Henrici Henssen soen ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere et alter eorum diutius vivens dictam pensionem 

integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 091v 07 do 06-10-1379. 

Egidius van den Dijstelberch, Johannes van Malsen zvw Johannes van 

Malsen en Reijmboldus van Gheffen beloofden aan hr Johannes van Uden 

priester 24 Brabantse dobbel, een helft te betalen met Sint-Andreas 

(wo 30-11-1379) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (do 02-02-

1380). 
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Egidius van den Dijstelberch Johannes de Malsen filius quondam 

Johannis de Malsen Reijmboldus de Gheffen promiserunt domino 

Johanni de (dg: de) Uden presbitro XXIIII Brabant dobbel seu 

valorem mediatim Andree et mediatim purificatione proxime 

persolvendos. Testes datumn supra. 

 

BP 1176 f 091v 08 do 06-10-1379. 

Hermannus van Heijst zv Paulus van Heijst droeg over aan Arnoldus? 

Eijcke zvw Henricus Posteel een erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche 

maat, die de broers Petrus en Gerardus, zvw voornoemde Henricus 

Posteel, beloofd hadden aan voornoemde Hermannus, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit 2 bunder land, in Alphen, ter plaatse gnd Brakel. 

 

Hermannus de Heijst filius (dg: qu) Pauli de Heijst hereditariam 

paccionem septem lopinorum siliginis mensure de Busco quam Petrus 

et Gerardus fratres filii quondam Henrici Posteel promiserunt se 

daturos et soluturos dicto Hermanno hereditarie purificatione ex 

duobus bonariis terre sitis in parochia de Alphen ad locum dictum 

Brakel prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo? Eijcke 

filio quondam Henrici Posteel predicti cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem [ex] parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 091v 09 do 06-10-1379. 

Willelmus zvw Henricus van den Hoernic verkocht aan zijn broer 

Johannes alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn vader Henricus, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

zijn moeder Katherina, uitgezonderd de goederen, die voornoemde 

Willelmus hieruit voor de dag van vandaag had verkocht of vervreemd. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Henrici van den Hoernic omnia bona sibi 

de morte quondam Henrici sui patris predicti successione advoluta 

atque post mortem Katherine sue (dg: .) matris successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni suo fratri promittens warandiam et 

obligationem ex parte (dg: ex parte) sui deponere exceptis illis 

bonis que dictus Willelmus ante datam presentem de dictis #bonis 

vendiderat seu# alienaverat ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 091v 10 do 06-10-1379. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Willelmus, gedurende 5 

jaar, elk jaar met Sint-Jan 5 Dordrechtse dobbel te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Willelmo ad spacium quinque annorum 

(dg: anno) proxime futurorum anno quolibet eorum quinque annorum V 

Dordrecht dobbel ad nativitatis Johannis persolvendos et pro primo 

termino nativitatis Johannis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 091v 11 do 06-10-1379. 

Yda dvw Theodericus van der Hagen wv Mathijas gnd Met van Bloije 

droeg over aan haar schoonzoon Jordanus van der Oetheren alle 

erfelijke en gerede goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar zusters Katherina en Aleijdis, gelegen onder Uden 

of elders. 

 

Yda filia quondam (dg: Mathije) Theoderici van der Hagen relicta 

quondam Mathije dicti Met de Bloije cum tutore omnia bona 

hereditaria et parata sibi de morte quondam Katherine et Aleijdis 

(dg: fratrum) #sororum# suarum successione advoluta quocumque 

locorum sita infra parochiam de Uden quam alibi consistentia sive 
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sita ut dicebat hereditarie supportavit Jordano van der Oetheren 

suo genero promittens cum tutore ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 091v 12 do 06-10-1379. 

Enghelbertus die Zegher, Petrus zvw Johannes Laurens soen, Marcelius 

Ghiben soen, Thomas zvw Arnoldus gnd Zegher en Johannes nzvw Arnoldus 

van Ghele beloofden aan hr Johannes van Uden 27 Brabantse dobbel, een 

helft te betalen met Sint-Andreas (wo 30-11-1379) en de andere helft 

met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1380). 

 

Enghelbertus die Zegher Petrus filius quondam Johannis Laurens 

soen Marcelius Ghiben soen Thomas filius quondam Arnoldi dicti 

Zegher Johannes filius naturalis quondam Arnoldi de Ghele 

promiserunt domino Johanni de Uden XXXVII Brabant dobbel seu 

valorem mediatim Andree et mediatim purificatione proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 091v 13 do 06-10-1379. 

Ghevardus van den Vorstenbossche beloofde aan Petrus den Bever zvw 

Nijcholaus gnd Bever 6 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1379) in Den Bosch te leveren. 

 

Ghevardus van den Vorstenbossche promisit Petro den Bever filio 

quondam Nijcholai dicti Bever VI modios siliginis mensure de Busco 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos et in Busco tradendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 091v 14 do 06-10-1379. 

Lambertus die Raet van Empel verkocht aan Lambertus zvw Willelmus gnd 

Lu 1 morgen land in Empel, ter plaatse gnd Kortbeemden, tussen 

eerstgenoemde Lambertus enerzijds en Elizabeth van Zon anderzijds. 

 

Lambertus die Raet de Empel unum iuger terre situm in parochia de 

Empel in loco dicto Cortbeemden inter hereditatem dicti Lamberti 

ex uno et inter hereditatem Elizabeth de Zon ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Lamberto filio quondam Willelmi dicti Lu 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 091v 15 ±do 06-10-1379. 

De broers Gerardus en Lambertus, kvw Godefridus Gruwel, verkochten 

aan Johannes van Straten, tbv hem en hr Albertus Buc investiet van 

Erp, een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, een helft te 

leveren met Lichtmis en de andere helft met Pasen, voor het eerst met 

Pasen aanstaande (zo 25-03-1380), gaande uit (1) de windmolen54 met 

ondergrond, eertijds van het klooster van Porta Celi, tussen 

Eijendonk en Hintham, (2) een huis en erf in Den Bosch, aan het eind 

van de Hinthamerstraat, buiten de poort, tussen Gerardus Lemmens 

enerzijds en ....... ?van ?Berze anderzijds, reeds belast met cijnzen 

en pachten. De langstlevende beurt de hele pacht. 

 

Gerardus et Lambertus fratres liberi quondam Godefridi Gruwel 

legitime vendiderunt Johanni de Straten ad opus sui et ad opus 

domini Alberti Buc investiti de Erpe vitalem pensionem (dg: unius) 

#duorum# modiorum siliginis mensure de Busco solvendam anno ad 

vitam dictorum Johannis et domini Alberti seu eorum alterius 

diutius viventis et non ultra mediatim purificatione et mediatim 

pasce et primo termino pasce proxime ex molendino venti cum suis 

                         
54 Zie ← BP 1176 f 090r 14 za 24-09-1379, verkoop van de windmolen. 
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fundo et attinentiis qui fuerat dudum conventus de Porta Celi sito 

inter Eijendonc et Hintam et ex domo et area [sita] in Busco ad 

finem vici Hintamensis ex portam inter hereditatem (dg: He) 

Gerardi Lemmens ex uno et inter ....... ....... ?de ?Berze ex alio 

promittens #super habita et [habenda]# ?warandiam et ob[ligationem 

depo]nere exceptis censibus et paccionibus exinde prius solvendis 

et sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter 

possidebit. ....... ....... ....... 

 

1176 mf3 B 12 f.92. 

 In crastino Leonardi: maandag 07-11-1379. 

 anno LXXIX mensis novembris die septima: maandag 07-11-1379. 

 quarta post Leonardi: woensdag 09-11-1379. 

 in crastino Martini: zaterdag 12-11-1379. 

 

BP 1176 f 092r 01 ma 07-11-1379. 

Jacobus gnd van Hedel droeg over aan Arnoldus Vos 200 dobbel 

mottoen55 geld van Holland, aan Henricus Wernier beloofd door Egidius 

van Berlaer, Bertoldus gnd Voget en Lucas van de Kelder, welke 200 

dobbel mottoen voornoemde Henricus overgedragen56 had aan voornoemde 

Jacobus. 

 

Jacobus dictus de Hedel (dg: du) ducentos denarios aureos 

communiter dobbel mottoen vocatos monete Hollandie promissos 

Henrico Wernier ab Egidio de Berlaer Bertol[do] dicto Voget et 

Luca de Penu et quos CC dobbel mottoen dictus Henricus prefato 

Jacobo supportaverat prout in litteris (dg: here) legitime 

supportavit (dg: Ja) Arnoldo Vos sup[portavit] cum litteris et 

aliis et jure (dg: pro). Testes Scrage et Neijsel datum (dg: s) in 

crastino Leonardi. 

 

BP 1176 f 092r 02 ma 07-11-1379. 

Johannes van Erpe maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdigen gedaan met goederen van wijlen Godefridus van? 

Sceepstal. 

 

Johannes de Erpe omnes vendiciones et alienaciones factas cum 

bonis quibuscumque quondam Godefridi de? Sceepstal quocumque sitis 

a personis quibuscumque ut dicebat calumpniavit. 

 

BP 1176 f 092r 03 ma 07-11-1379. 

Theodericus zvw Johannes Bathen soen en Theodericus zvw Lambertus van 

den Hoevel droegen over aan Johannes van Erpe 1 morgen land, uit 6 

morgen in Heze, ter plaatse gnd in de Hoeven. in die Rijshoeve, welke 

6 morgen Henricus gnd van den Hoevel verworven had van Elizabeth dv 

Jutta dvw Wellinus van Hees evw Andreas gnd Vergheer, en welke morgen 

voornoemde wijlen Henricus van den Hoevel in zijn testament nagelaten 

had aan voornoemde Theodericus en Theodericus. 

 

Theodericus filius quondam quondam Johannis Bathen soen #et# 

Theodericus filius quondam Lamberti van den Hoevel unum juger 

terre de sex iugeribus terre sitis in Heze #et .......# in loco 

dicto in de Hoeven in manso dicto die Rijshove que sex iugera 

terre Henricus dictus van den Hoevel erga Elizabeth filiam (dg: 

quondam) Jutte filie quondam Wellini de Hees uxorem quondam Andree 

dicte Vergheer acquisiverat prout in litteris et quod juger terre 

                         
55 Zie → BP 1176 f 125r 07 vr 13-04-1380 (1), overdracht van deze 200 

dobbel. 
56 Zie ← BP 1175 f 045r 03 di 08-02-1379, overdracht van deze 200 

dobbel. 
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dictus quondam Henricus van den Hoevel antedictis Theoderico et 

Theoderico in suo testamento legaverat ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Johanni de Erpe cum litteris et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 092r 04 ma 07-11-1379. 

Theodericus zvw Marcelius van den Hoevel en Maria ndvw hr Egidius van 

de Waag droegen over aan Johannes van Erpe 1 morgen uit voornoemde 6 

morgen, welke morgen voornoemde wijlen Henricus van den Hoevel in 

zijn testament nagelaten had aan kv voornoemde Theodericus. Deze 

kinderen zullen hierop nimmer rechten doen gelden. 

 

Theodericus filius quondam Marcelii van den Hoevel et Maria filia 

naturalis quondam domini Egidii de Statera cum (dg: sui) tutore ad 

hoc etc unum juger de dictis sex iugeribus terre quod (dg: dictu) 

juger dictus quondam Henricus van den Hoevel liberis dicti 

Theoderici in suo testamento legaverat ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Johanni de Erpe cum litteris et jure dictis liberis 

competentibus promittentes indivisi (dg: s) cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem ?et impeticionem ex parte sui et 

dictorum liberorum in dicto jugero existentes seu eventuras 

deponere et quod ipsi dictos liberos semper tales habebunt numquam 

presument se ad.. jus in dicto iugero terre habere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 092r 05 ma 07-11-1379. 

Theodericus gnd Bathen soen, Theodericus zvw Marcelius van den Hoevel 

en Theodericus van den Hoevel zvw Lambertus van den Hoevel verkochten 

aan Johannes van Erpe 1 morgen uit voornoemde 6 morgen, welke morgen 

voornoemde wijlen Henricus nagelaten had in handen van Theodericus 

van den Hoevel, om het geld van die morgen te beleggen voor het 

zieleheil van voornoemde wijlen Henricus. 

 

Theodericus dictus Bathen soen Theodericus filius quondam Marcelii 

van den Hoevel et Theodericus (dg: filius qu) van den Hoevel 

filius (dg: quondam) Lamberti quondam van den Hoevel unum juger 

terre de dictis sex jugeribus terre quod juger terre dictus 

quondam Henricus legaverat in ?manus Theoderici van den Hoevel ad 

finem quod de pecuniis de jamdicto jugero terre recipiendis 

ex....... huius testaroris fieri procurabit et pro salute anime 

dicti quondam Henrici exponetur ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni de Erpe supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte (dg: ex par) 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 092r 06 ma 07-11-1379. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid van hr Gheerlacus van Ghemert, Leonius 

van Langvelt, hr Gerardus Bathen soen en Johannes Bathen soen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum de premissis (dg: present). Acta in camera 

scriptorum presentibus domino Gheerlaco de Ghemert Leonio de 

Langvelt domino Gerardo Bathen soen et Johanne Bathen soen datum 

anno LXXIX mensis novembris die septima hora complete. 

 

BP 1176 f 092r 07 wo 09-11-1379. 

Jutta wv Hermannus van Aker van Eijsghe maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 20 schelling, met Sint-Martinus te betalen, 

die voornoemde wijlen Hermannus gekocht had van Gerardus zvw 



Bosch’ Protocol jaar 1379 02. 

 

96 

Gheerwijn van Oijen. 

 

Jutta (dg: filia) #relicta# quondam Hermanni de Aker de Eijsghe 

hereditarium censum XXti solidorum solvendum hereditarie Martini 

quem dictus quondam Hermannus erga Gerardum filium quondam (dg: 

Gher) Gheerwijn de Oijen acquisiverat emendo prout in litteris 

monuit de tribus annis. Testes Knode et Scrage datum quarta post 

Leonardi. 

 

BP 1176 f 092r 08 wo 09-11-1379. 

Gerardus zvw Rodolphus gnd Roel Ghenen soen van Dunghen verkocht aan 

Nijcholaus van Berze een b-erfcijns57 van 24 schelling geld, die 

Johannes gnd Kesselman aan voornoemde wijlen Rodolphus beloofd had, 

met Sint-Jan te betalen, gaande uit een tuin onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen Batha gnd van der Rennendonc 

enerzijds en Arnoldus gnd Colen soen anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Rodolphi dicti Roel Ghenen soen de Dunghen 

hereditarium censum XXIIII solidorum monete quem Johannes dictus 

Kesselman promisit se daturum et soluturum dicto quondam Rodolpho 

hereditarie nativitatis Johannis ex quodam orto sito infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Dunghen inter 

hereditatem Bathe dicte van der Rennendonc ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi dicti Colen soen ex alio prout in litteris 

hereditarie vendidit Nijcholao de Berze cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem et questionem 

pro[ximitatis ex parte] sui et (dg: ?heredum) dicti quondam 

Rodolphi et quorumcumque heredum dicti Rodolphi deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 092r 09 za 12-11-1379. 

Katherina dvw Johannes van den Noddenvelt verkocht aan Johannes gnd 

Emonts soen (1) de helft in een stuk land in Dinther, ter plaatse gnd 

....... die Beirckart, tussen Johannes Middelrode van der Aa 

enerzijds en wijlen Lucas van Erpe anderzijds, met een eind strekkend 

aan een gemene weg, (2) ¼ deel in een stuk beemd in Schijndel, naast 

de plaats gnd die Hoendonk, tussen Heeswijk en Dinther, naast wijlen 

Egidius van Ghele enerzijds en het water die Aa anderzijds, reeds 

belast met (a) ....... ....... nieuwe? hertogencijns uit deze 

goederen, (b) 2 vlieguten uit voornoemde helft van het stuk land. 

Verkoopster, Andreas zvw voornoemde Johannes van den Noddenvelt en 

Henricus zv voornoemde Andreas beloofden lasten af te handelen?. 

 

Katherina filia quondam Johannis van den Noddenvelt cum tutore 

(dg: peciam ter) medietatem ad se spectantem in pecia terre sita 

in parochia de Dijnter inter loco dicto ....... die Beirckart 

inter hereditatem Johannis Middelrode van der Aa ex uno et inter 

hereditatem quondam Luce de Erpe ex alio tendente cum uno fine ad 

communem viam (dg: et cum reliquo fine ad) et quartam partem ad se 

spectantem in pecia prati sita in parochia de Scijnle iuxta locum 

dictum die Hoendonc inter Heeswijc et Dijnter contigue iuxta 

hereditatem Egidii quondam de Ghele ex uno et inter (dg: 

hereditatem) aquam die (dg: Dum) #Aa# vocatam ex alio ut dicebat 

(dg: ut d) hereditarie vendidit Johanni dicto Emonts soen 

promittens [cum] tutore warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: ... censu domini fundi) #....... ....... ?novi census 

domini ducis# ex premissis et duobus vlieguit annuatim ex (dg: -

inde) dicta medietate dicte pecie terre solvendis et cum ea 

                         
57 Zie → BP 1180 p 646v 01 di 19-12-1396 (1), overdracht van deze 

erfcijns. 
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Andreas filius dicti quondam Johannis van den Noddenvelt et 

Henricus filius eiusdem Andree indivisi super omnia. Testes Heijme 

et Meus datum in ?crastino Martini. 

 

BP 1176 f 092r 10 za 12-11-1379. 

Arnoldus van den Velde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Velde prebuit et reportavit. 

 

BP 1176 f 092r 11 za 12-11-1379. 

Denkinus Luwe verkocht aan Johannes van Boert zvw Hermannus Scuwinc 

een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Roemput, tussen Johannes 

van den K....... en diens vader Godefridus enerzijds en Willelmus 

Hels anderzijds, belast met lasten en een b-erfcijns van 20 schelling 

geld. 

 

(dg: Johannes de Boert filius quondam Hermanni Scuwinc) #Denkinus 

Luwe# peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in loco dicto 

Roemput inter hereditatem Johannis van den K....... et Godefridi 

sui patris ex uno et inter hereditatem Willelmi Hels ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni de Boert filio quondam 

Hermanni Scuwinc promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis oneribus ad hac de jure spectantibus et hereditario censu 

XXti solidorum monete ....... ....... exinde solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 092r 12 za 12-11-1379. 

Henricus Cuper verkocht aan Gerardus van den Velde van Ghel.... een 

b-erfcijns van 10½ oude groten, die wijlen Johannes Yde soen met 

Sint-Michael betaalde, en die voornoemde Gerardus tegenwoordig moet 

betalen, gaande uit een hofstad van wijlen Conegondis gnd Ver 

Coengont ......., in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, 

tussen een gemene weg enerzijds en het gemene water anderzijds. 

 

Solvit ........ ........ 

(dg: He) Henricus Cuper hereditarium censum X et dimidii grossorum 

antiquorum quem Johannes #quondam# Yde soen (dg: quondam) dudum 

solvere consuevit et quem Gerardus van den Velde de Ghel.... 

solvere tenetur (dg: annuatim) pro presentim anno quolibet 

hereditarie in festo Mijchaelis ex quodam domistadio quondam 

Conegondis dicte Ver Coengont ....... ....... sito in parochia de 

Ghestel prope Herlaer in loco dicto Rumel inter (dg: coi) communem 

plateam ex uno et inter communem aquam ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Gerardo promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Heijme et Theodericus Meus datum 

supra. 

 

BP 1176 f 092r 13 za 12-11-1379. 

Henricus gnd Hornix verkocht aan Lambertus zvw Willelmus ?van Luwe 

een hofstad in Empel, ter plaatse gnd die Asmijt, tussen voornoemde 

Henricus enerzijds en erfg vw Johannes? Vier? van Asmijt anderzijds, 

aan hem overgedragen door Jacobus gnd Stevens soen. Nijcholaus van 

Kessel deed afstand. 

 

Henricus dictus Hornix domistadium quoddam situm in parochia de 

Empel ad locum dictum die Asmijt inter hereditatem dicti Henrici 

ex uno et inter hereditatem heredum quondam Johannis? Vier? de 

Asmijt ex alio (dg: ve) supportatum sibi a Jacobo dicto Stevens 

soen prout in litteris hereditarie vendidit Lamberto filio quondam 

Willelmi #?de# Luwe supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare. Quo facto Nijcholaus de Kessel super dicto (dg: 
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dicto) domistadio et jure ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 092r 14 za 12-11-1379. 

Johannes van Bijnderen verkocht aan Zebertus zv Zebertus wever van 

Berlikem een boomgaard met ondergrond, gnd Oedevarts Bogaard, in 

Berlicum?, tussen Willelmus Duijster enerzijds en Johannes Lodder 

anderzijds, belast met een b-erfcijns van 30 schelling geld. 

 

Johannes de Bijnderen (dg: filius Boudekini Hees.) unum pomerium 

cum suo fundo (dg: situm in par) dictum Oedevarts (dg: H. ...) 

Boegart situm in B[erlikem?] inter hereditatem Willelmi Duijster ex 

uno et inter hereditatem Johannis Lodder ex alio hereditarie 

vendidit Zeberto filio (dg: f) Zeberti textoris de Berlikem 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto hereditario 

censu XXX-ta solidorum monete exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 092r 15 za 12-11-1379. 

Andreas zvw Johannes gnd van den Noddenvelt en zijn zoon Henricus 

Noet verkochten aan Katherina dvw voornoemde Johannes van den 

Noddenvelt een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Paulus gnd 

Bije zvw Johannes gnd Bije beloofd had aan voornroemde Andreas, voor 

de duur van zijn leven, en daarna aan voornoemde Henricus, Katherina, 

Yda en Batha, zijn kinderen, met Lichtmis ter plaatse gnd Middelrode 

te leveren, gaande uit een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd 

Middelrode, over de brug aldaar, beiderzijds tussen Aghata dvw 

Johannes gnd Kathelinen soen. Voornoemde Katherina, Yda en Batha 

zullen afstand doen. 

 

Andreas filius quondam Johannis dicti (dg: de) van den Noddenvelt 

Henricus Noet eius filius hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco quam paccionem Paulus dictus Bije 

filius quondam Johannis dicti Bije promisit super omnia se daturum 

et soluturum dicto Andree ad eius vitam et post eius vitam dicto 

Henrico et Katherine Yde et Bathe eius liberis hereditarie 

purificatione et in loco dicto Middelrode tradere ex quadam pecia 

terre sita in parochia de Berlikem ad dictum locum Middelrode 

vocatum ultra pontem ibidem inter hereditatem Aghate filie quondam 

Johannis dicti Kathelinen soen ex utroque latere coadiacentem 

prout in litteris hereditarie (dg: ?vendiderunt) #?vendiderunt# 

Katherine filie dicti quondam Johannis van den Noddenvelt 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi dictos 

Katherinam Ydam et Batham (dg: liberos) filias predicti Andree 

super dicta paccione et jure facient renunciare etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 092r 16 za 12-11-1379. 

Henricus zvw Albertus van Maren verkocht aan ....... van Ghewanden 

(1) een stuk land in Maren, ter plaatse gnd Op Nuleinde, tussen 

erfgoed van de investiet van ?Maren enerzijds en .......dis die Ghier 

anderzijds, (2) zijn deel in een b-erfcijns, die Willelmus Haeuwe 

koster van Maren aan voornoemde Henricus ....... ....... ....... moet 

leveren, gaande uit een huis en erf in (1 regel onleesbaar). 

 

Henricus filius quondam Alberti de Maren (dg: pe) peciam terre 

sitam in parochia de Maren in loco dicto Op Nuleijnde inter 

hereditatem investiti de ?Maren [ex uno et inter hereditatem] 

.......dis die Ghier ex alio atque totam partem et omne jus ?sibi 

competentes in hereditario censu ?quem Willelmus Haeuwe custos de 

Maren dicto Henrico ....... ....... ....... ....... solvere 
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tenetur annuatim ex domo et area sitis in (1 regel onleesbaar). 

 

1176 mf3 B 13 f.92v. 

 in crastino Martini: zaterdag 12-11-1379. 

 secunda post Martini: maandag 14-11-1379. 

 

BP 1176 f 092v 01 za 12-11-1379. 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Johanni) #.......# de 

Ghewanden promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Heijme et Meus datum supra. 

 

BP 1176 f 092v 02 za 12-11-1379. 

Johannes van Beircke zv Theodericus beloofde aan Arnoldus Hoernken 36 

oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen na maning te betalen. 

 

Johannes de Beircke filius Theoderici promisit Arnoldo Hoernken 

XXXVI aude scilde (dg: ad) Francie vel Flandrie ad monitionem 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 092v 03 za 12-11-1379. 

Johannes van den Kerchoeve alias gnd van Helmont droeg over58 aan 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen (1) 100 dobbel mottoen geld van 

Brabant, 4 dobbel mottoen voor 5 oude schilden geld van de koning van 

Frankrijk gerekend, 2 dobbel mottoen voor 3 franken gerekend of ander 

paijment van dezelfde waarde, (2) 171 oude schilden geld van de 

koning van Frankrijk of van de graaf van Vlaanderen of ander paijment 

van dezelfde waarde, aan hem beloofd door Johannes van Bijnderen zvw 

Johannes? molenaar van Helmont. 

 

Johannes van den Kerchoeve alias dictus de Helmont centum aureos 

denarios communiter dobbel mottoen vocatos monete (dg: Filfordie) 

Brabantie seu pro quatuor dictorum aureorum denariorum dobbel 

mottoen vocatorum (dg: quinque) quinque aureos denarios antiquos 

commumiter scilde vocatos monete regis Francie ?scilicet pro duobus 

dictorum aureorum denariorum communiter dobbel mottoen vocatorum 

tres aureos denarios communiter francken vocatos seu aliud 

pagamentum eiusdem valoris necnon centum et septuaginta unum 

denarios aureos antiquos communiter scilde vocatos monete regis 

Francie seu comitis Flandrie (dg: pro) seu aliud pagamentum 

eiusdem valoris promissos sibi a Johanne de Bijnderen filio 

quondam Johannis? multoris de Helmont prout in litteris supportavit 

Theoderico filio quondam Johannis de Gherwen cum litteris et jure. 

Testes Scrage et Rover datum supra. 

 

BP 1176 f 092v 04 za 12-11-1379. 

Laurencius van Vaelbeec verkocht aan Nijcholaus gnd Coel nzvw hr 

Nijcholaus van Aa investiet van de kerk van Gestel bij Herlaer 2 

bunder broekland in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen wijlen 

hr Godefridus van Os ridder enerzijds en wijlen Rutgherus van 

Zeghenworp anderzijds, belast met 2 oude groten. 

 

Laurencius de Vaelbeec duo bonaria paludis sita in parochia de 

Scijnle in loco dicto Eilde inter hereditatem quondam domini 

Godefridi de Os militis ex uno et inter hereditatem quondam 

Rutgheri de Zeghenworp ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Nijcholao dicto Coel filio naturali quondam domini Nijcholai de Aa 

investiti olim ecclesie de Ghestel prope Herlaer promittens 

warandiam obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis 

                         
58 Zie → BP 1176 f 121r 12 ±do 14-04-1379, belofte met de brieven 

geen aanspraak te maken op bepaalde goederen. 
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exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 092v 05 za 12-11-1379. 

Nijcholaus gnd Coel Condermans soen van Uden verkocht aan Katherina 

dvw voornoemde Johannes van den Noddenvelt een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas apostel in Den Bosch te 

leveren, aan hem verkocht door Andreas zvw Johannes van den 

Noddenvelt. 

 

Nijcholaus dictus Coel Condermans soen de Uden hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie in festo beati Andree apostoli et in Busco tradendam 

venditam sibi ab Andrea filio quondam Johannis van den Noddenvelt 

prout in litteris hereditarie (dg: sup) vendidit Katherine filie 

dicti quondam Johannis van den Noddenvelt cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 092v 06 za 12-11-1379. 

Gerardus van Tephelen en Aleijdis dv Henricus Vaeke? van Oij 

beloofden aan Johannes Lijsscap zvw Thomas Valant een n-erfcijns van 
?10 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een stuk land 

gnd den Bulke, in Tefelen, tussen Johannes Bastart enerzijds en de 

plaats gnd ten Poel anderzijds. 

 

Gerardus de Tephelen et (dg: domicella) Aleijdis filia Henrici 

Vaeke? de Oij cum tutore promiserunt indivisi super omnia #habita 

et habenda# se daturos et soluturos Johanni Lijsscap filio quondam 

(dg: Jo) Thome Valant hereditarium censum ?X solidorum monete 

hereditarie nativitatis Johannis ex pecia terre dicta (dg: die B) 

den Bulke sita in ?parochia de Tephelen inter hereditatem Johannis 

Bastart ex uno et inter (dg: here) locum dictum ten Poel ex alio 

ut dicebat promittentes (dg: super omnia) #sub obligatione 
?predicta# warandiam et aliam obligationem deponere sufficientem 

facere. Testes (dg: datum supra). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 092v 07 za 12-11-1379. 

De broers Johannes Noppen en Henricus Noppen verpachtten aan Gerardus 

zv Nijcholaus gnd Ghenen soen hun goederen, ter plaatse gnd die 

Dungen, ter plaatse gnd Drieborg, zoals Lambertus Keelbreker die 

goederen bezat, voor een periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren 

aanstaande (zo 13-05-1380), voor (1) de cijnzen die uit de goederen 

gaan, geschat op in totaal 5 pond gemeen paijment, (2) 20 pond geld 

per jaar, door Gerardus aan Johannes te betalen, een helft met Sint-

Martinus en de andere helft met Sint-Jan, (3) 15 pond voornoemd geld 

per jaar, in dezelfde termijnen door Gerardus aan Henricus te 

betalen. Gerardus zal de gebouwen van de goederen te pachters recht 

onderhouden. Zou Johannes tijdens de verhuurperiode overlijden, dan 

zal Henricus voor de resterende termijnen (onleesbaar) voornoemd geld 

ontvangen. Twee brieven. 

 

Solvit Johannes .. .... Solvit Gerardus .. .... 

Johannes Noppen #et Henricus Noppen fratres# bona sua sita in loco 

dicto die Dungen ad locum dictum (dg: die) Drieborch cum suis 

attinentiis universis quocumque locorum consistentia sive sita 

prout Lambertus Keelbreker huiusmodi bona cum suis attinentiis 

possidere consuevit ut dicebant dederunt ad annuum pactum Gerardo 

filio Nijcholai dicti Ghenen soen ab eodem ad spacium quinque 

annorum (dg: pe) a festo penthecostes proxime futuro deinceps sine 

medio sequentium possidenda anno quolibet dictorum quinque annorum 

pro censibus (dg: paccione) exinde solvendis dandis etc #ad summam 



Bosch’ Protocol jaar 1379 02. 

 

101 

quinque librarum communis pagamenti taxatis# et pro XX libris 

monete dandis dicto Johanni #a dicto Gerardo# anno quolibet 

dictorum quinque annorum mediatim Martini et mediatim Johannis et 

pro XV libris dicte monete dandis dicto Henrico a dicto Gerardo 

anno quolibet dictorum quinque annorum terminis solucionis 

predictis et pro primo solucionis termino a crastino ?die ?ultra 

annum tali condicione quod dictus Gerardus edificia dictorum 

bonorum dictis quinque annis durantibus ad jus coloni in bona 

disposicione conservabit et secundum istas condiciones promiserunt 

indivisi warandiam et aliam obligationem deponere hoc addito si 

contingat dictum Johannem decedere in dicto spacio quinque annorum 

extunc dictus Henricus ....... ....... dicte monete percipiet pro 

terminis dictorum quinque annorum mortem dicti Johannis sequentium 

et alter repromisit super omnia. Testes datum supra. Et erunt 2. 

 

BP 1176 f 092v 08 za 12-11-1379. 

(dg: ?Johannes zvw Rutgherus van der Eijkendonc). 

 

(dg: ?Johannes filius quondam Rutgheri van der Eijkendonc). 

 

BP 1176 f 092v 09 za 12-11-1379. 

....... zv Albertus q...de Aben soen van Lijemde verkocht aan 

Henricus zv Johannes gnd Moerken van? ....... Lijemde een b-erfcijns 

van 8 schelling geld dat ten tijde van de betaling in Liemde gangbaar 

is, die Johannes T.oestken ....... ....... met Pasen aan hem moet 

betalen, gaande uit (1) een streep land, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, ter plaatse gnd Weienhof, tussen Henricus Man enerzijds en 

Willelmus van den Loe anderzijds, (2) een streep land aldaar, tussen 

Johannes van Meijelsfort enerzijds en kv Heijlwigis Boudens 

anderzijds, welke streep land voornoemde Johannes T.oestken mede tot 

onderpand had gesteld. 

 

Solvit (dg: .......) 

....... filius Alberti (dg: quondam) q...de Aben soen de Lijemde 

hereditarium censum octo solidorum monete pro tempore in Lijemde 

currentis quem Johannes T.oestken ....... ....... sibi solvere 

tenetur hereditarie pasce ex (dg: pecia) strepa terre sita in 

parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde #ad locum dictum 

Weijenhof# inter hereditatem (dg: .......) Henrici Man ex uno et 

inter hereditatem Willelmi (dg: van .) van den Loe ex alio #+: 

atque ex strepa terre sita ibidem inter hereditatem Johannis de 

Meijelsfort ex uno et inter hereditatem liberorum Heijlwigis 

Boudens ex alio quam (dg: ....) strepam terre ?antedictam dictus 

[Johannes T.oestken] simul cum predicta strepa ad pignus imposuit 

pro solucione# ut dicebat hereditarie vendidit Henrico #filio 

Johannis# dicti (dg: Me) Moerken de? ....... Lijemde promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 092v 10 za 12-11-1379. 

Johannes zvw Rutgherus van der Eijkendonc verkocht aan Zanderus zv 

Laurencius van den Bruekelen en Gerardus zv Johannes gnd Gerijts soen 

4 stukken land, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Eikendonk, (1) ter plaatse gnd die Brand, beiderzijds tussen 

Arnoldus Ghiben soen, (2) ter plaatse gnd in die Nieuwenbeemd, tussen 

Arnoldus van Beke enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) ter 

plaatse gnd die Eikendonkse Hoeve, tussen voornoemde Arnoldus van 

Beke enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) tussen Godefridus? 

Ghiben? soen enerzijds en voornoemde Zanderus anderzijds, belast met 

cijnzen. 
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Johannes filius quondam Rutgheri van der Eijkendonc (dg: 

hereditates) #quatuor pecias terre# infrascriptas sitas infra 

libertatem #etc# in loco dicto (dg: Du) Eijkendoc quarum una in 

loco dicto die Brant inter hereditatem Arnoldi Ghiben soen ex 

utroque latere altera in loco dicto in die Nuwenbeemt inter 

hereditatem Arnoldi de Beke ex uno et inter communem plateam 

tercia in loco dicto die Eijkendoncsche Hoeve inter hereditatem 

dicti Arnoldi #de Beke# ex uno et inter communem plateam ex alio 

et quarta inter hereditatem Godefridi? Ghiben? soen ex uno et inter 

hereditatem Zanderi filii Laurencii van den Bruekelen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Zandero predicto et Gerardo filio 

(dg: quondam) Johannis dicti Gerijts soen promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus exinde de jure solvendis. 

Testes datum supra. Et .. littera. 

 

BP 1176 f 092v 11 za 12-11-1379. 

Ancelmus zvw Henricus Willems bakker droeg over aan Nijcholaus van 

Berze een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Boudewinus zvw 

Arnoldus gnd Ghenen soen beloofd had met Kerstmis te betalen, gaande 

uit 1 lopen roggeland en 2 hont beemd, gelegen onder de vrijdom van 

Den Bosch, ter plaatse gnd in der Donk, tussen voornoemde Boudewinus 

enerzijds en voornoemde Ancelmus anderzijds. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems pistor hereditarium censum 

quadraginta solidorum monete quem Boudewinus filius quondam 

Arnoldi dicti Ghenen soen promisit se daturum et soluturum 

hereditarie in festo nativitatis Domini ex una lopinata terre 

siliginee et duobus hont (dg: h) prati sitis infra libertatem 

oppidi de Busco in loco dicto inder Donc inter hereditatem dicti 

Boudewini ex uno et inter hereditatem dicti Ancelmi ex alio prout 

in litteris hereditarie supportavit Nijcholao de Berze cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Lonijs et Neijnsel datum in crastino Martini. 

 

BP 1176 f 092v 12 ma 14-11-1379. 

Willelmus van der Haseldonc gaf uit aan Johannes Sluijsman zv 

Johannes Sluijsman van Middelrode de helft van een huis en erf in Den 

Bosch, aan het eind van de Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Petrus Bierman enerzijds en de gemeint anderzijds, en de helft van 

een tuin aldaar, over het water, tussen erfgoed van wijlen voornoemde 

Petrus enerzijds en het gemene water anderzijds, te weten de helft 

van voornoemd huis, erf en tuin aan de kant van Vught; de uitgifte 

geschiedde voor de hertogencijns en thans voor een n-erfcijns59 van 

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

helft met Sint-Jan, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-

1380). 

 

Willelmus van der Haseldonc medietatem domus et aree (et or) site 

in Busco ad finem vici Vuchtensis inter hereditatem quondam Petri 

Bierman ex uno et inter communitatem ex alio (dg: si) atque 

medietatem orti siti ibidem ultra aquam inter hereditatem quondam 

Petri predicti ex uno et inter communem aquam ex alio scilicet 

medietatem dictorum domus aree et orti que sita est versus Vucht 

ut dicebat (dg: heredit) dedit ad hereditarium censum Johanni 

Sluijsman filio Johannis Sluijsman de #Middelrode# ab eodem 

hereditarie possidendam pro censu domini ducis ex dicta medietate 

domus aree et orti de jure solvendo ?etc dando et pro hereditario 

censu XL solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis et pro primo nativitatis Johannis 

                         
59 Zie → BP 1177 f 282r 01 do 01-03-1386, verkoop van deze erfcijns. 
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proxime ex dicta medietate promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Cnode et 

Scrage datum secunda post Martini. 

 

BP 1176 f 092v 13 ma 14-11-1379. 

Johannes van Zochel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Zochel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 092v 14 ma 14-11-1379. 

Elizabeth van Bruesel en haar moeder Yda des Gorters beloofden aan 

Theodericus Vullinc 10 Dordrechtse dobbel met Vastenavond aanstaande 

(di 07-02-1380) te betalen. 

 

Elizabeth de Bruesel et Yda des Gorters eius mater promiserunt 

Theoderico Vullinc X Dordrechtse dobbel ad carnisprivium proxime 

persolvendos. Testes Cnode et Sc[rage] datum secunda post Martini. 

 

BP 1176 f 092v 15 ma 14-11-1379. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren cartularium inv.nr. 44, f.41v, 14-11-1379. 

Henricus van der Bruggen zv Johannes van der Bruggen van Helvoert 

verkocht aan Johannes Screijnmaker een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit de 

helft, aan verkoper behorend, in aan akker gnd het Gelookt, in 

Helvoirt, naast de brug, tussen des Papen Akker enerzijds en een 

gemene weg anderzijds. 

 

Henricus van der Bruggen filius Johannis van der Bruggen #de 

Helvoert# hereditarie vendidit Johanni Screijnmaker hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie pu[rificatione] et (dg: su) supra hereditatem 

infrascriptam tradendam ex medietate ad dictum venditorem 

spectante in quodam agro terre dicto tGeloect sito in parochia de 

Hellvoert iuxta pontem ibidem inter hereditatem dictam des Papen 

Acker ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum [supra]. 

 

BP 1176 f 092v 16 ma 14-11-1379. 

Gerardus? Loij Willems soen beloofde aan Johannes nzv Arnoldus Heijme 

4 Hollandse dobbel met Vastenavond (di 07-02-1380) aanstaande te 

betalen. 

 

Gerardus? Loij Willems soen promisit Johanni filio naturali Arnoldi 

He[ij]me IIII Hollant dobbel ad carnisprivium proxime 

persolvendos. Testes Heijme et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 092v 17 ma 14-11-1379. 

.....dus Punder beloofde aan voornoemde Johannes nzv Arnoldus Heijme 

4 Hollandse dobbel met Vastenavond (di 07-02-1380) aanstaande te 

betalen. 

 

.....dus Punder promisit dicto Johanni IIII Hollant dobbel dicto 

termino persolvendos. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 B 14 los folium na f.92v, f.92A. 

 sexta post divisionem apostolorum: vrijdag 20-07-1380. 

 

BP 1176 f 092A 01 ±vr 20-07-1380. 

Voornoemde Ancelmus zv Arnoldus gnd Nolleken Quap ev Gertrudis dvw 

Gerardus Eelkini beloofde aan Willelmus Eelkini, tbv Elizabeth ndvw 
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Gerardus Eelkini, een n-erfcijns van 53 schelling 4 penning geld, een 

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

uit bovengenoemde 3 morgen. 

 

Dictus Ancelmus60 promisit Willelmo Eelkini ad opus Elizabeth filie 

naturalis quondam Gerardi Eelkini hereditarium quinquaginta trium 

solidorum et quatuor denariorum monete hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis ex supradictis tribus iugeribus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 092A 02 ±vr 20-07-1380. 

Voornoemde Goderadis dvw Gerardus Eelkini beloofde aan Willelmus 

Eelkini, tbv voornoemde Elizabeth ndvw Gerardus Eelkini, een 

n-erfcijns van 50 schelling 4 penning geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit bovengenoemde 3 

morgen. 

 

Dicta Goderadis cum tutore promisit Willelmo Eelkini ad opus dicte 

Elizabeth (dg: here) quod ipsa dabit eidem Elizabeth hereditarium 

censum quinquaginta solidorum quatuor denariorum monete 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex dictis tribus 

iugeribus terre. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 092A 03 ±vr 20-07-1380. 

Voornoemde Eufemia dvw Gerardus Eelkini beloofde aan Willelmus 

Eelkini, tbv voornoemde Elizabeth ndvw Gerardus Eelkini, een 

n-erfcijns van 50 schelling 4 penning geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit bovengenoemde 3 

morgen. 

 

Dicta Eufemia (dg: pro) cum tutore promisit Willelmo Eelkini ad di 

opus dicte Elizabeth ?totum eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 092A 04 ±vr 20-07-1380. 

Voornoemde drie beloofden aan Metta ndvw Cristianus Becker 3 pond 

groten geld met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1379) te betalen. 

 

Dicti 3 promiserunt Mette filie naturali quondam Cristiani Becker 

tres libras grossorum monete ad Martini proxime persolvendas. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 092A 05 ±vr 20-07-1380. 

Voornoemde Metta deed tbv efg vw Cristianus Becker afstand van een 

b-erfcijns van 12 pond geld, aan haar vermaakt door haar voornoemde 

vader Cristianus Becker. 

 

Dicta Metta cum tutore super hereditario censu XII librarum monete 

legato sibi a Cristiano Becker suo patre ad heredum eiusdem 

Cristiani renunciavit promittens cum tutore ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 092A 06 ±vr 20-07-1380. 

Voornoemde drie beloofden aan Willelmus Eelkini, tbv Hilla gnd des 

Veren dochter van Engelen, 3 pond groten geld met Sint-Martinus 

aanstaande (vr 11-11-1379) te betalen. 

 

                         
60 Kennelijk hoorden de contracten op dit los velletje te volgen op 

BP 1176 p 137v 14: de gezusters Goderadis en Eufemia, dvw Gerardus 

Eelkini, en Ancelmus zv Arnoldus gnd Nolleken Quap ev Gertrudis dvw 

voornoemde Gerardus maakten een erfdeling. 
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Dicti 3 promiserunt Willelmo Eelkini ad opus Hille dicte des Veren 

dochter de Engelen III libras grossorum monete ad Martini proxime 

persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 092A 07 ±vr 20-07-1380. 

Voornoemde 3 beloofden de verpachting van erfgoederen van voornoemde 

wijlen Gerardus na te komen, voor het lopende jaar. 

 

Dicti 3 promiserunt mutuo locacionem factam de hereditatibus dicti 

quondam Gerardi ratam servare pro anno (dg: p) presente. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 092A 08 vr 20-07-1380. 

Laurencius zvw Walterus van den Kerchoven ontlastte zijn oom Henricus 

van den Kerchove van alle geschillen. 

 

Laurencius filius quondam Walteri van den Kerchoven quitum 

clamavit Henricum van den Kerchove suum avunculum ab omnibus 

causis et impeticionibus quibus mediantibus ipse dictum Henricum 

impetere posset in judicio spirituale et seculari a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem ut dicebat promittens 

ratam servare. Testes Meus et Cnode datum sexta post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1176 f 092A 09 ±vr 20-07-1380. 

Martinus Berwout en Johannes Rike beloofden Willelmus Scilder en 

Gerardus van den Wiel, tbv de stad Den Bosch, alle schade te 

vergoeden, ingeval die door onachtzaamheid van voornoemde Martinus 

ontstaat, in een erfgoed van de stad Den Bosch, gnd een vitte, in 

Schonen. 

 

Martinus Berwout et Johannes Rike promiserunt indivisi super omnia 

Willelmo Scilder et Gerardo van den Wiel ad opus oppidi de Busco 

si contingat dictum oppidum de Busco per negligentiam dicti 

Martini in quadam hereditate dicti (dg: h) oppidi de Busco dicta 

communiter een v[it]te sita in Sconen dampnum (dg: patere) pati 

extunc dicti Martinus et Johannes huiusmodi dampnum dicti oppidi 

de Busco restaurabunt et refundent. Testes datum supra. In quantum 

dictum oppidum seu eius receptores pro tempore huiusmodi dampna et 

periculum docere et probare poterint per duos oppidanos sive per 

duos testes?. 

 

BP 1176 f 092A 10 ±vr 20-07-1380. 

Johannes van den Eijnde en zijn zoon Henricus beloofden Gerardus van 

Eijcke zvw Henricus Posteel 43½ Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1379) te betalen. 

 

Johannes van den Eijnde et Henricus eius filius promiserunt 

Gerardo de Eijcke filio quondam Henrici Posteel XLIII et dimidium 

Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

(dg: d) Lonijs et Neijnsel datum supra. 

 

1176 mf3 C 01 f.93. 

 Quinta post Martini: donderdag 17-11-1379. 

 In die Cecilie virginis: dinsdag 22-11-1379. 

 

BP 1176 f 093r 01 do 17-11-1379. 

Gerardus gnd Venneman verkocht aan Johannes uten Boegart van Helmont 

een stuk land gnd een zilic lands, in Helmond, tussen Johannes gnd 

Roselman enerzijds en een gemene weg anderzijds, aan hem uitgegeven 

door Yseboldus zvw Yseboldus van Asten, belast met de pacht in de 



Bosch’ Protocol jaar 1379 02. 

 

106 

brief vermeld. De brief overhandigen aan Johannes knecht van jkvr 

Agnes van den Grave. 

 

Gerardus dictus Venneman peciam terre dictam een zilic lants sitam 

in parochia de Helmont inter hereditatem Johannis dicti Roselman 

ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio datam 

ad pactum sibi ab Yse-(dg: wol)-boldo filio quondam Ysebol-(di)-di 

de Asten prout in litteris hereditarie vendidit Johanni uten 

Boegart de Helmont supportavit ?simul cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

excepta paccione in litteris contenta. Testes Lonijs et Neijsel 

datum quinta post Martini. Traditur Johanni famulo domicelle 

Agnetis van den Grave. 

 

BP 1176 f 093r 02 do 17-11-1379. 

Everardus van Casteren verkocht aan Johannes van Risingen een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit alle erfgoederen, die aan voornoemde verkoper 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders, gelegen onder Boxtel, 

ter plaatse gnd Kasteren, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Everardus de Casteren hereditarie vendidit Johanni de Risingen 

hereditariam paccionem IIorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex 

omnibus hereditatibus (dg: sibi de morte qu) dicto venditori de 

morte quondam #suorum# parentum successione advolutis quocumque 

locorum infra parochiam de Bucstel ad locum dictum Casteren sitis 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 093r 03 do 17-11-1379. 

Mijchael zvw Johannes Karper verkocht aan de broers Petrus en 

Arnoldus, kvw Petrus Bernieriars soen, (1) een stuk land in Erp, ter 

plaatse gnd die Mostartse Hoeve, tussen Petrus Hillen soen enerzijds 

en Elizabeth sv voornoemde Petrus anderzijds, (2) een stuk beemd in 

Erp, ter plaatse gnd in het Goer, tussen Theodericus van den Goer 

enerzijds en Johannes van Cremselaer anderzijds, belast met cijnzen 

en pachten. De brief aan een van hen overhandigen. 

 

Mijchael (dg: de) filius quondam Johannis Karper peciam terre 

sitam in parochia de Erpe in loco dicto die Mostartsche Hoeve 

inter hereditatem Petri Hillen soen ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth sororis eiusdem Petri ex alio et peciam prati in dicta 

parochia in loco dicto int Goer inter hereditatem Theoderici van 

den Goer (dg: et inter) ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Cremselaer ex alio ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) 

#vendidit# Petro et Arnoldo fratribus liberis quondam #Petri# 

Bernieriars soen promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus et paccionibus exinde de jure solvendis. Testes 

datum supra. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1176 f 093r 04 do 17-11-1379. 

Theodericus van der Vorst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

+ 

Theodericus van der Vorst prebuit et reportavit. Testes Cnode et 

Neijsel datum supra. 

 

BP 1176 f 093r 05 do 17-11-1379. 

Voornoemde Petrus en Arnoldus, kvw Petrus Bernieriars soen, beloofden 
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aan Mijchael zvw Johannes gnd Karper en zijn vrouw Margerata dvw 

Arnoldus van Loe een lijfpacht van 1 mud rogge, maat van Erp, met 

Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit al hun goederen. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Dicti Petrus et Arnoldus fratres promiserunt indivisi super omnia 

se daturos et soluturos Mijchaeli filio quondam Johannis dicti 

Karper et Margerate sue uxori filie quondam Arnoldi de Loe vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Erpe anno quolibet ad 

vitam (dg: vitam) ipsorum amborum seu alterius eorundem diutius 

viventis et non ultra purificatione #et pro primo termino ultra 

annum# et in Erpe tradendam ex omnibus et singulis suis bonis 

habitis et habendis (dg: et tali) quocumque locorum consistentibus 

sive sitis tali condicione quod alter eorum diutius vivens dictam 

pensionem integraliter possidebit. Testes (dg: datum supra) Lonijs 

et Neijsel datum supra. 

 

BP 1176 f 093r 06 do 17-11-1379. 

Henricus Rijc beloofde aan Johannes van Malsen zv Johannes, tbv hem, 

Reijmboldus van Gheffen en Egidius van den Dijstelborch, 17¾ oude 

schild, een helft te betalen met Sint-Andreas (wo 30-11-1379) en de 

andere helft met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1380). 

 

Henricus Rijc promisit Johanni de Malsen filio Johannis #ad opus 

sui et ad opus# Reijmboldi de Gheffen et Egidii van den 

Dijstelborch XVIII aude scilde (dg: Francie) minus quarta parte 

unius aude scilt mediatim Andree et mediatim purificatione proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 093r 07 do 17-11-1379. 

Willelmus van der Aelsvoert gaf uit aan Ghibo van Kuijc zvw Gerardus 

van Kuijc 1 morgen land in Oss, ter plaatse gnd die Vier Hoeven, 

tussen Goeswinus zvw Geerlacus Cnode enerzijds en Henricus Baudekens 

soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een erfcijns van 20 

schelling geld met Sint-Martinus te betalen. Slechts op te geven met 

40 schelling eens. De brief van voornoemde Ghibo overhandigen aan 

zijn zoon Gerardus. 

 

Solvit ....... ....... 

Willelmus van der Aelsvoert unum iuger terre situm in parochia de 

Os in loco dicto die Vier Hoeven inter hereditatem (dg: Ghee) 

Goeswini filii quondam Geerlaci Cnode ex uno et inter hereditatem 

Henrici Baudekens soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Ghiboni de Kuijc filio quondam Gerardi de Kuijc ab eodem 

hereditarie possidendum pro hereditario censu XX (dg: ?s) solidorum 

monete dando dicto W ab alio hereditarie Martini promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et 

non resignabit atque dimi#t#tet nisi cum XL solidis dicte monete 
?semel dandis. Testes datum supra. Tradetur littera dicti Ghibonis 

Gerardo suo filio. 

 

BP 1176 f 093r 08 do 17-11-1379. 

Lana dvw Danijel van Stiphout verkocht aan haar zoon Johannes 2 

stukken land in Stiphout, (1) tussen Willelmus die Snider enerzijds 

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

en erfgoed gnd die Moest anderzijds, belast met grondcijnzen. 

 

Solvit. 

Lana filia quondam Danijelis de Stiphout cum tutore duas pecias 

terre sitas in parochia de (dg: d) Stiphout quarum una inter (dg: 

hereditatem) hereditatem Willelmi die Snider ex uno et inter (dg: 
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h) communitatem ex alio et altera inter ?hereditatem dicti Willelmi 

ex uno et inter hereditatem dictam die Moest ex alio ut dicebat 

hereditarie (dg: supportavit) vendidit Johanni suo filio 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi. Testes Cnode et Neijsel datum supra. 

 

BP 1176 f 093r 09 do 17-11-1379. 

Voornoemde Lana beloofde aan haar voornoemde zoon Johannes 100 oude 

schilden na maning te betalen. 

 

Solvit. 

Dicta Lana promisit super omnia dicto Johanni suo filio C aude 

scilde ad monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 093r 10 do 17-11-1379. 

Voornoemde Johannes beloofde aan zijn voornoemde moeder Lana een 

lijfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit al zijn goederen. De brief overhandigen aan Theodericus 
!broeder Moers van Gherwen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia #habita et habenda# se 

daturum et soluturum dicte Lane sue matri vitalem pensionem octo 

modiorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte 

Lane et non ultra purificatione ex omnibus bonis (dg: h) dicti 

Johannis habitis et habendis et cum mortua fuerit. Testes datum 

supra. Traditur Theoderico !fratri Moers de Gherwen. 

 

BP 1176 f 093r 11 do 17-11-1379. 

Gerardus gnd Hughen snijder schonk aan zijn schoonzoon Petrus zvw 

Johannes van Ellaer en diens vrouw Hilla dv voornoemde Gerardus een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan hem overgedragen door 

Margareta dvw Johannes gnd Colvart begijn. 

 

Gerardus dictus Hughen sartor hereditariam paccionem (dg: pacc) 

unius modii siliginis mensure de Busco (dg: d..) supportatam sibi 

a Margareta filia quondam Johannis dicti Colvart beghina prout in 

litteris (dg: hereditarie) supportavit Petro (dg: de) filio 

quondam Johannis de Ellaer suo genero cum Hilla sua uxore filia 

dicti Gerardi nomine dotis ad jus oppidi de Busco cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 093r 12 do 17-11-1379. 

Johannes Vos van Luijsel beloofde aan Henricus Buckinc en Robbertus 

zvw Willelmus Gheerbergen soen 2 schepen, gnd custber pleijten, 

zwarte turf tussen nu en Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1380) in 

Luisel, op het water aldaar, te leveren. De brief aan een van beiden 

overhandigen. 

 

Johannes Vos de Luijsel promisit Henrico Buckinc et Robberto filio 

quondam Willelmi Gheerbergen soen duas naves dictas #custber# 

pleijten nigrorum cespitum infra hinc et Remigii proxime 

persolvendas et in Luijsel supra aquam ibidem tradendas. Testes 

datum supra. Traditur alteri eorum. 

 

BP 1176 f 093r 13 ±do 17-11-1379. 

Johannes Becker zvw Johannes gnd die Heirde gaf uit aan Ghibo van 

Kuijc zvw Gerardus van Kuijc 5 lopen roggeland in Oss, ter plaatse 

gnd op Geen Abbenrot, beiderzijds tussen hr Johannes zvw hr 

Godefridus van Os; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 5½ 

lopen rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, voor het eerst 
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over een jaar. Slechts op te geven met levering van achterstallige 

termijnen en met 11 lopen rogge eens. De brief overhandigen aan zijn 

broer Gerardus. 

 

Johannes Becker filius quondam Johannis dicti die Heirde quinque 

lopinatas terre siliginee sitas in parochia de Os in loco op Gheen 

Abbenrot inter hereditatem domini Johannis filii quondam domini 

Godefridi de Os ex utroque (dg: et inter here) latere coadiacentem 

#in ?ea quantitate qua ?ibidem ?sita# ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Ghiboni de Kuijc filio quondam Gerardi de 

Kuijc ab eodem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione 

quinque et dimidii lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

dicto (dg: Ghiboni ab) Johanni ab alio hereditarie (dg: pu) 

nativitatis Domini et primo termino ultra annum ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et non (dg: de) relinquet neque resignabit nisi cum 

arrestadiis et cum XI lopinis siliginis dicto Johanni ?semel 

dandis. Testes ....... et Cnode d[atum] ....... Littera ?detur (dg: 

...) Gerardo suo fratri. 

 

BP 1176 f 093r 14 ±do 17-11-1379. 

Walterus Eghen soen en Noudo zvw Johannes gnd ...bbant beloofden aan 

Ghiselbertus uten Elsen 40 schilden, 12 plakken voor 1 schild 

gerekend, minus 4 plakken met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-

1380) te betalen. 

 

Walterus Eghen soen et Noudo (dg: dictus ...bbant) #filius quondam 

Johannis dicti ...bbant# promiserunt Ghiselberto (dg: de) #uten# 

Elsen XL scilde XII placken pro scilt computato minus quatuor 

placken a Remigii proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 093r 15 ±do 17-11-1379. 

Albertus Loze van Dijnter verkocht aan Andreas Verkenman 5 bunder 

broekland in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen Ghibo gnd Hout 

enerzijds en wijlen Henricus gnd Keelbreker anderzijds, aan hem 

verkocht door Johannes zvw Johannes gnd Writer? van Scijnle. 

 

Albertus Loze de Dijnter quinque bonaria paludis sita in parochia 

de Scijnle ad locun dictum Eilde inter hereditatem Ghibonis dicti 

Hout ex uno et inter hereditatem quondam Henrici dicti Keelbreker 

ex alio vendita sibi a Johanne filio quondam Johannis dicti Writer? 

de Scijnle prout in litteris hereditarie vendidit (dg: Nijcholao 

Hagen filio quondam Lize dicte Hage .) #Andree Verkenman# 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et Cnode datum 

supra. 

 

BP 1176 f 093r 16 ±do 17-11-1379. 

Arnoldus van Scijnle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Scijnle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 093r 17 ±do 17-11-1379. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 32 Brabantse dobbel 

met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XXXII (dg: ..) 

Brabant dobbel #seu valorem# ....... ....... ....... ?nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 093r 18 ±do 17-11-1379. 

Johannes gnd Kemerlinc verkocht aan Gerongius zvw Gerongius van der 

Heijden 2 stukken land in Rosmalen, (1) tussen Robbertus gnd Robbe 

Kathelinen soen enerzijds en Nijcholaus gnd Everaets soen anderzijds, 

(2) tussen voornoemde Nijcholaus enerzijds en Henricus van den Lo.ken 

anderzijds, welke 2 stukken Nijcholaus van Heze wollenklerenwever 

gekocht had van Gerardus Holle ev Sophija dvw Gerardus Luwe en 

Gerardus gnd die Porter? zv voornoemde Sophia, en welke 2 stukken 

voornoemde Johannes Kamerlinc vernaderd had. 

 

Johannes dictus Kemerlinc duas pecias terre sitas in parochia de 

Roesmalen quarum una inter hereditatem Robberti dicti Robbe 

Kathelinen soen ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti 

Everaets soen ex alio et altera inter hereditatem dicti Nijcholai 

ex uno et inter hereditatem Henrici van den Lo.ken ex alio sunt 

site quas duas pecias terre Nijcholaus de Heze textor laneorum 

erga Gerardum Holle maritum et tutorem legitimum Sophije sue 

uxoris filie quondam Gerardi Luwe et Gerardum dictum die Porter? 

filium eiusdem Sophie emendo acquisiverat et quas duas pecias 

terre dictus Johannes Kamerlinc via redempcionis et acquitationis 

e jure proximitatis erga dictum Nijcholaum de Heze acquisiverat 

prout in litteris hereditarie vendidit Gerongio filio quondam 

Gerongii van der Heijden supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte s[ui] deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 093r 19 di 22-11-1379. 

De broers Franco en Goeswinus Herinc, kvw Johannes Cale, beloofden 

aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 40 oude Franse schilden, 

met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379; 8+25=33 dgn) te betalen, op 

straffe van 3. 

 

Franco et Goeswinus Herinc fratres liberi quondam Johannis Cale 

promiserunt mihi ad Thome Asinaris etc XL aude scilde Francie ad 

[nativitatis] Domini proxime persolvenda sub pena III. Testes 

Scrage et Lonijs datum in die Cecilie virginis. 

 

1176 mf3 C 02 f.93v. 

 In octava Martini: vrijdag 18-11-1379. 

 In festo Katherine: vrijdag 25-11-1379. 

 Secunda post Katherine: maandag 28-11-1379. 

 Dominica post Katherine: zondag 27-11-1379. 

 In vigilia Andree: dinsdag 29-11-1379. 

 In crastino Andree: donderdag 01-12-1379. 

 

BP 1176 f 093v 01 vr 18-11-1379. 

Godefridus zvw Johannes van der Bruggen van Ophoven verkocht aan 

Johannes gnd die Maer van Wasspijc de helft van een hofstad in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus Riken 

enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes van den Eijnde anderzijds, 

in cijns uitgegeven aan voornoemde Godefridus door Henricus zvw 

Rodolphus Bakker, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Godefridus filius quondam Johannis van der Bruggen de Ophoven 

medietatem cuiusdam domistadii siti in Busco in aggere vici 

Vuchtensis inter hereditatem Henrici Riken ex uno et hereditatem 

quondam Johannis van den Eijnde ex alio (dg: scilicet illam 

medietatem que sita est versus hereditatem quondam Johannis 

#Henrici# Riken) datam ad censum dicto Godefrido ab Henrico filio 

quondam Rodolphi Pistoris #simul cum attinentiis# prout in 

litteris hereditarie vendidit Johanni (dg: -s) dicto die Maer de 
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Wasspijc supportavit cum litteris et jure promittens ratam et 

obligationem ex parte sui deponere excepto censu in dictis 

litteris contento. Testes Scrage et Lonijs datum in octava 

Martini. 

 

BP 1176 f 093v 02 vr 18-11-1379. 

Jacobus zvw Johannes van ....... verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus filius quondam Johannis de ....... prebuit et reportavit. 

Testes datum. 

 

BP 1176 f 093v 03 vr 18-11-1379. 

Voornoemde koper en Engbertus Heer schrijnmaker beloofden aan 

voornoemde verkoper 20 Brabantse (verder geen muntsoort genoemd) met 

Sint-Jan over een jaar (ma 24-06-1381) ter betalen. 

 

Dictus emptor et Engbertus (dg: die) Heer scriniparus promiserunt 

dicto venditori (dg: XX #XL) XX# Brabant! (dg: mediatim Domini et 

mediatim) a nativitatis Johannis proxime ultra annum #(dg: et 

erunt 2 littere)# persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 093v 04 vr 18-11-1379. 

Johannes van Mijnghen verkocht aan Nijcholaus van Zulen 1/3 deel in 

een kamer met ondergrond in Den Bosch, aan de plaats gnd Zile, tussen 

de stal van Arnoldus van Haenwijc enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Nijcholaus van Zulen anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Johannes de Mijnghen terciam partem ad se spectantem in (dg: 

tribus cameris) una camera cum suo (dg: tutore) fundo sita in 

Busco ad locum dictum Zile inter stabulum Arnoldi de Haenwijc ex 

uno et inter hereditatem Nijcholai de Zulen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Nijcholao de Zulen promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis censibus exinde de jure 

solvendis. Testes Heijme et Cnode datum supra. 

 

BP 1176 f 093v 05 vr 25-11-1379. 

Emondus zv Johannes gnd Rovers soen van Ghemert droeg over aan Adam 

van Mierd, tbv Johannes, Theodericus, Henricus en Margareta, kv 

voornoemde Johannes, alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

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

overlijden van zijn voornoemde vader Johannes. De brief overhandigen 

aan Henricus Cnode. 

 

Emondus filius (dg: quondam) Johannis dicti Rovers soen de Ghemert 

omnia et singula bona sibi de morte quondam Agnetis sue matris 

successione advoluta atque post mortem dicti Johannis sui patris 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Ade de Mierd ad opus Johannis 

Theoderici Henrici et Margarete liberorum predicti Johannis 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Cnode et Lonijs datum in festo Katherine. Tradetur littera Henrico 

Cnode. 

 

BP 1176 f 093v 06 vr 25-11-1379. 

Hr Theodericus Rover ridder beloofde aan Walterus Huben soen 10 oude 

schilden met Kerstmis over 6 jaar (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles promisit Waltero Huben soen X aude 

scilde a nativitatis Domini proxime ultra (dg: sex) sex annos 

persolvenda. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 093v 07 vr 25-11-1379. 

Gerardus van Hees zvw Gerardus van Hees smid beloofde aan zijn 

schoonmoeder Elizabeth wv Willelmus van Dordrecht een n-erfcijns van 

20? oude schilden, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit al zijn goederen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Gerardus de Hees filius quondam Gerardi de Hees fabri promisit 

super habita et habenda se daturum et soluturum Elizabeth (dg: s) 

relicte quondam Willelmi de Dordrecht sue socrui hereditarium 

censum ?XX aude scilde hereditarie (dg: .) mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex omnibus suis bonis habitis et habendis 

quocumque consistentibus sive sitis ut dicebat. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Gerardo. 

 

BP 1176 f 093v 08 vr 25-11-1379. 

Reijnoldus Claes soen vernaderde een huis en erf in Den Bosch, ter 

plaatse gnd Dravelgas, aan Willelmus Koc verwer verkocht door 

Johannes Knoep, en droeg weer over. 

 

Reijnoldus Claes soen prebuit et reportavit ad redimendum domum et 

aream sitam in Busco in loco dicto (dg: Draghel) Dravelgas 

venditam Willelmo Koc tinctori a Johanne Knoep et alter cessit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 093v 09 vr 25-11-1379. 

Parijdanus zvw Johannes Bije van Weelde, Johannes Bie van den Broec 

en Everardus van Onstaden beloofden aan Henricus Jozollo etc 20 oude 

Franse schilden, met Vastenavond (di 07-02-1380) aanstaande te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Parijdanus filius quondam Johannis Bije de Weelde Johannes Bie 

(dg: -.) van den Broec et Everardus de Onstaden promiserunt 

Henrico Jozollo etc XX aude scilde Francie ad carnisprivium 

proxime persolvenda sub pena unius. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 093v 10 vr 25-11-1379. 

De eerste twee zullen Everardus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Duo primi servabunt Everardum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 093v 11 vr 25-11-1379. 

De eerste zal Johannes Bie schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit Johannem Bie indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 093v 12 ma 28-11-1379. 

Johannes gnd Helvoert nzv Johannes gnd Helvoert verkocht aan Johannes 

nzvw Henricus Coelborne een erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, 

met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit alle 

erfgoederen, die voornoemde verkoper heeft liggen onder Helvoirt, 

reeds belast met de hertogencijns, een b-erfpacht van ½ mud rogge en 

een lijfpacht van ½ mud rogge op het leven van Foijssa wv Theodericus 

Bolant. 

 

Johannes dictus Helvoert filius #naturalis# Johannis dicti 

Helvoert hereditarie vendidit Johanni filio #naturali# quondam 

Henrici Coelborne hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis 
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mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et in Busco 

tradendam ex omnibus (dg: sui) hereditatibus quas dictus venditor 

habet sitas infra parochiam de Helvoert ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis et vitali (dg: pact) 

pensione dimidii modii siliginis ad vitam Foijsse relicte quondam 

(dg: f) Theoderici Bolant exinde prius solvendis ut dicebat (dg: 

promisit super). Testes Scrage et Neijsel datum secunda post 

Katherine. 

 

BP 1176 f 093v 13 zo 27-11-1379. 

Ghisbertus Sceijvel verkocht aan Johannes van Wetten szv Hermannus 

Bac al zijn beesten en klein vee, ter plaatse gnd Wilshuzen. Verkoper 

en met hem zijn zoon Godefridus beloofden lasten af te handelen. 

Voornoemde beesten en klein vee blijven op de goederen van voornoemde 

Ghiselbertus, waarop ze ook nu staan, tot en met Pinksteren over 2 

jaar (zo 25-05-1382). 

 

Ghisbertus Sceijvel hereditarie (dg: vendidit Johanni de Wetten 

genero Hermanni Bac) omnes suas bestias et bona pecoralia 

quocumque consistentes in loco dicto Wilshuze vendidit Johanni de 

Wetten genero Hermanni Bac promittens et cum eo Godefridus eius 

filius indivisi warandiam et obligationem deponere tali condicione 

quod dicte bestie et bona pecoralia permanebunt supra (dg: dicta) 

bona #dicti Ghiselberti# supra que consistent pro presenti 

scilicet usque ad festum penthecostes proxime et a festo 

penthecostes proxime ad spacium duorum annorum sine medio 

sequentium #?ut ?recognovit#. Testes Meus et Scrage datum dominica 

post Katherine. 

 

BP 1176 f 093v 14 ma 28-11-1379. 

Henricus Koevoet van Straten beloofde aan Johannes Monic zv Arnoldus 

Monic 35 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 25-03-1380) te 

betalen. 

 

Henricus Koevoet de Straten promisit Johanni Monic filio Arnoldi 

Monic XXXV aude scilde Francie ad pasca proxime persolvenda. 

Testes Meus et Neijnsel datum secunda post Katherine. 

 

BP 1176 f 093v 15 di 29-11-1379. 

Gerardus Loij korenkoper, zijn zoon Henricus Groet en Johannes 

Pijlijseren beloofden aan Gerardus van Eijcke 18 oude schilden met 

Vastenavond aanstaande (di 07-02-1380) te betalen. 

 

Gerardus Loij emptor bladi Henricus Groet #eius filius# et 

Johannes Pijlijseren promiserunt Gerardo de Eijcke XVIII aude 

scilde #monete Francie# seu valorem ad carnisprivium proxime 

persolvenda. Testes Scrage et Lonijs datum in vigilia Andree. 

 

BP 1176 f 093v 16 di 29-11-1379. 

Leonius van Langvelt ev jkvr Mabelia wv Gerardus Vos maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 28 schelling oude 

pecunia, die voornoemde jkvr Mabelia beurt uit een huis en erf van 

wijlen Arnoldus van Wesel, in Den Bosch, aan de Vismarkt. 

 

Leonius de Langvelt maritus et tutor legitimus ut asserebat 

domicelle Mabelie sue uxoris relicte quondam Gerardi Vos 

hereditarium censum XXVIII solidorum antique pecunie quem dicta 

domicella Mabelia solvendum habere ex domo et area quondam Arnoldi 

de Wesel sita in Busco ad forum piscium monuit de (dg: tb) tribus 
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annis. Testes Scrage et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 093v 17 do 01-12-1379. 

Johannes van Os verwer ev Mechtildis dvw Godefridus van Gh....ven 

verkocht aan Johannes zv Willelmus Roefs soen van Eijndoven, tbv 

voornoemde Willelmus, een erfpacht van 14 lopen rogge, maat van 

Eindhoven, met Lichtmis in Wadert te leveren, gaande uit (1) 2 lopen 

roggeland, gnd die Groene Weg, in Wedart, ?naast Walterus zvw 

voornoemde Godefridus, met een eind strekkend aan de weg naar de kerk 

van Wedart, (2) een beemd van voornoemde wijlen Godefridus, in 

Wedart, naast Gerardus szvw voornoemde Godefridus, met een eind 

strekkend aan het water gnd die Dommel, welke pacht aan voornoemde 

Johannes en Mechtildis was geschonken. 

 

Johannes de Os tinctor maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Godefridi de Gh....ven 

hereditariam paccionem (dg: pa) XIIII lopinorum siliginis mensure 

de Eijndoven quam se solvendam habere dicebat hereditarie 

purificatione et in Wadert tradendam ex (dg: p) duabus lopinatis 

terre siliginee dicte mensure dictis die Gruenen Wech sitis in 

parochia de Wedart #contigue ?iuxta hereditatem Walteri filii dicti 

quondam Godefridi# (dg: ?inter) tendentibus cum uno fine ad (dg: 

hereditatem) viam per quam itur versus ecclesiam de Wedart et ex 

prato #dicti quondam Godefridi# sito in dicta parochia inter (dg: 

hereditatem) contigue iuxta hereditatem Gerardi generi dicti 

quondam Godefridi tendente cum uno fine ad aquam dictam die Dommel 

et quam paccionem dictus Johannes cum dicta Mechtilde sua uxore 

nomine dotis sumpserat ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem in dicta paccione deponere et 

sufficientem facere. Testes Scrage et Rover datum in crastino 

Andree. Hereditarie vendidit Johanni filio Willelmi Roefs soen de 

Eijndoven ad opus eiusdem Willelmi. 

 

BP 1176 f 093v 18 do 01-12-1379. 

Arnoldus zvw Arnoldus van Eijcke droeg over aan Bela ndvw Arnoldus 

Snavel 2/3 deel in een akker, in Erp, ter plaatse gnd op Berlichem, 

tussen Henricus gnd Rode zv Bernerus enerzijds en een gemene weg 

aldaar anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi de Eijcke duas tercias partes ad 

se spectantes in quodam agro terre sito in parochia de Erpe ad 

locum dictum op Berlichem inter hereditatem Henrici dicti Rode 

filii Berneri ex uno et inter communem viam ibidem ex alio 

hereditarie supportavit Bele #naturali# filie #quondam# Arnoldi 

Snavel promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Scrage et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 093v 19 do 01-12-1379. 

Thomas van Eijcke had destijds beloofd dat zijn broers Arnoldus en 

Gerardus, zodra ze meerderjarig zouden zijn, van voornoemde akker 

afstand zouden doen tbv voornoemde Bela. Voornoemde Bela ontlastte 

thans voornoemde Thomas van die belofte. De brief overhandigen aan 

voornoemde Arnoldus. 

 

Notum sit universis quod cum Thomas de Eijcke promisisset super 

omnia quod ipse Arnoldum et Gerardum eius fratres quam-(dg: diu)-

cito ad annos (dg: per) pubertatis pervenerint supra dicto agro 

terre et supra jure eisdem Arnoldo et Gerardo #competente# ad opus 

dicte Bele faciet renunciare prout in litteris constituta dicta 

Bela cum tutore ?quitavit dictum Thomam et eius heredes et bona ab 

huiusmodi promissione (dg: ....... ....... promittens) #promittens 



Bosch’ Protocol jaar 1379 02. 

 

115 

cum tutore# salvis dictis litteris que ad alia in suo vigore 

duraturis. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Arnoldo. 

 

BP 1176 f 093v 20 do 01-12-1379. 

Voornoemde Bela en haar broer Adam beloofden aan Arnoldus zv Arnoldus 

van Eijcke 5½ Brabantse dobbel met Lichtmis aanstaande (do 02-02-

1380) te betalen. 

 

Dicta Bela et Adam eius frater promiserunt Arnoldo filio Arnoldi 

de (dg: Beke) #Eijcke# quinque et dimidium Brabant dobbel ad 

purificationem proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 093v 21 do 01-12-1379. 

Arnoldus gnd Noude die Ghelasemaker gaf uit aan Johannes Coman 

bontwerker een hofstad met gebouwen, die was van wijlen Mathias 

Walraven, gelegen onder Oisterwijk, naast de kerk, tussen Wouterus 

Brocken enerzijds en de straat anderzijds, met een eind strekkend aan 

de straat en met het andere eind aan Arnoldus Leekermans; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns61 van 20 schelling geld, met Pasen te 

betalen, voor het eerst over een jaar (zo 14-04-1381). 

 

Arnoldus dictus Noude die Ghelasemaker quoddam domistadium (dg: 

..) #quod fuerat quondam Mathie Walraven# situm infra libertatem 

de (dg: ....) Oesterwijc iuxta ecclesiam (dg: q) inter hereditatem 

Wouteri Brocken ex uno et inter plateam ex alio tendens cum uno 

fine ad plateam et cum alio fine ad hereditatem Arnoldi Leekermans 

#cum suis edificiis (dg: ?edificiis) prout ibidem situm est# ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni Coman pellifici (dg: 

et Heijlwigi sue uxori) ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditario censu XXti solidorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie pasce et pro primo termino ultra annum ex dicto 

domistadio cum suis (dg: att) edificiis promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit. Testes 

(dg: datum supra). Testes Scrage et Rover datum supra. 

 

1176 mf3 C 03 f.94. 

 Sexta post Andree: vrijdag 02-12-1379. 

 In crastino Andree: donderdag 01-12-1379. 

 

BP 1176 f 094r 01 do 01-12-1379. 

Goeswinus Lodekens soen en zijn zoon Lodovicus verkochten aan 

Theodericus van der Zoe szv Adam Haeuwen 3 vadem in Maren, tussen 

voornoemde Adam enerzijds en mr Wolphardus anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg tot aan de Maas, belast met Maasdijk, op die 3 

vadem gelegen, ter lengte van de breedte van voornoemde 3 vadem. 

 

Goeswinus Lodekens soen #et Lodovicus eius filius# tres mensuras 

terre dictas vademen sitas in parochia de Maren inter hereditatem 

Ade Hae[u]wen ex uno et inter hereditatem magistri Wolphardi ex 

alio tendentes a communi platea usque ad Mosam ut dicebat 

hereditarie vendidit Theoderico van der Zoe genero dicti Ade 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto aggere Mose 

ad premissas de jure spectante et longitudine iuxta latitudinem 

dictarum trium mensurarum terre et (dg: sup iux) supra easdem (dg: 

.......) consistente ut dicebat. Testes Scrage et Rover datum 

supra. 

 

                         
61 Zie → BP 1177 f 063v 05 do 30-07-1383, overdracht van de cijns. 
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BP 1176 f 094r 02 do 01-12-1379. 

Willelmus van Loen vernaderde62 en de ander week. 

 

Willelmus de Loen prebuit (dg: et reportavit) #et cessit#. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 094r 03 do 01-12-1379. 

Johannes van Derentheren verpachtte aan Johannes Spize van Drogeden, 

zijn wettige zoon Theodericus, zijn natuurlijke zoon Johannes Spize 

en Willelmus Sitten soen zwager van voornoemde Johannes Spise, 26½ 

morgen land, in Diechden, die Arnoldus zv Godefridus Aij aan 

voornoemde Johannes en wijlen diens eerste vrouw Elizabeth dv 

voornoemde Arnoldus geschonken had, met gebouwen, voor een periode 

van 6 jaar, ingaande Sint-Petrus-Stoel (wo 22-02-1380), voor de 

lasten in de brief vermeld, en voor 36 en 34 oude schilden, met Sint-

Bartholomeus te betalen. Ze moeten de gebouwen herstellen en 

vervolgens onderhouden van dak en wanden. Voornoemde Johannes Spize, 

zijn kinderen Theodericus en Johannes, en Willelmus, en met hen 

Henricus Mudeken beloofden van hun kant. Eén brief voor eerstgenoemde 

Johannes. 

 

Johannes de Derentheren XXVI et dimidium jugera terre ad se 

spectantia sita in parochia de Diechden #prout ibidem sita sunt# 

que Arnoldus filius (dg: qu) Godefridi Aij dicto Johanni cum 

Elizabeth quondam filia eiusdem Arnoldi prima uxore dicti Johannis 

dudum contulerat nomine dotis cum edificiis in premissis 

consistentibus etc prout in litteris dedit ad pactum Johanni Spize 

de Drogeden (dg: Joh et) Theoderico suo filio legitimo et Johanni 

Spize suo filio naturali et Willelmo (dg: Sitke) Sitten soen (dg: 

er) sororio dicti Johannis Spise ab eisdem ad spacium sex annorum 

a festo (dg: Petri ad) Petri ad cathedram sine medio sequentium 

possidenda pro oneribus in dicta littera contentis et pro pro 

XXXVI et XXXIIII scuta antiqua et primo termino Bartholomei 

proxime hoc etiam addito quod ipsi edificia (dg: dictorum) 

premissa reparabunt et #extunc# in bona disposicione de tecto et 

parietibus dicto spacio observabunt et (dg: pro) repro[miserunt] 

dicti Johannes Spize Theodericus et Johannes eius liberi et 

Willelmus cum eis Henricus Mudeken indivisi etc et excepto de 

innovatione. Testes Scrage et Lonijs datum supra. Et erit una 

littera quam litteram habet Johannes primodictus. 

 

BP 1176 f 094r 04 do 01-12-1379. 

Voornoemde vier beloofden voornoemde Henricus schadeloos te houden. 

 

Et dicti quatuor promiserunt dictum Henricum indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 094r 05 do 01-12-1379. 

Johannes Spijerinc van Heeswijc zvw Alardus beloofde aan zijn zwager 

Gheerlacus van Waterle 600 Brabantse dobbel na maning te betalen. De 

brief overhandigen aan Johannes Spijerinc. 

 

Johannes Spijerinc de Heeswijc #filius quondam A[la]rdi# promisit 

#super ?habita et habenda# Gheerlaco de Waterle #suo sororio# VIc 

Brabant (dg: dobbel) dobbel ad monitionem etc persolvendos. Testes 

datum supra. Tradetur littera Johanni Spijerinc. 

 

                         
62 Zie → BP 1176 f 103v 12 do 01-03-1380, Willelmus van Loen draagt 

de 3 vadem over aan Adam Haeuwen. 
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BP 1176 f 094r 06 do 01-12-1379. 

Wellinus van Beke verkocht aan Engbertus zv Engbertus van den 

Hezeacker een b-erfcijns van 5 penning oude cijns die voornoemde 

Engbertus zv Engbertus van den Hezeacker aan voornoemde Wellinus moet 

betalen, gaande uit een stuk land in Haaren bij Oisterwijk, ter 

plaatse Beilver, naast erfgoed van het klooster van Tongerlo, welke 

cijns eertijds was van Johannes Loze de oudere. 

 

Wellinus de Beke (dg: pro) hereditarium censum quinque denariorum 

antiqui census quem Engbertus (dg: van den) filius (dg: filius) 

Engberti van den Hezeacker dicto Wellino solvere tenetur 

hereditarie ex pecia terre sita in parochia de Haren prope 

Oesterwijc in loco dicto Beilver #contigue# iuxta hereditatem 

conventus de Tongherloe et qui census quondam fuerat Johannis Loze 

senioris ut dicebat hereditarie vendidit dicto Engberto filio 

Engberti van den Hezeacker promittens (dg: warandiam) #?ratam# et 

obligationem deponere ex parte sui et quorumcumque heredum dicti 

quondam Johannis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 094r 07 do 01-12-1379. 

Johannes die Blake van Tongerle bij Eindhoven, Willelmus zvw Metta 

gnd Arts van Tongherle beloofden aan Rodolphus Rover van Vladeracken, 

tbv Jacobus Coptiten, 95 Brabantse dobbel, 1/3 deel te betalen met 

Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1380), 1/3 deel met Sint-Jan over 1 

jaar (ma 24-06-1381), en 1/3 deel met Sint-Jan over 2 jaar (di 24-06-

1382). 

 

Johannes die Blake de (dg: Tongerle) Tongerle prope Eijndoven (dg: 

Will) Willelmus filius quondam Mette dicte Arts #de Tongherle 

predicta# promiserunt indivisi super omnia Rodolpho Rover de 

Vladeracken #ad opus Jacobi Coptiten# XCV Brabant dobbel seu 

valorem (dg: ad) pro una tercia parte nativitatis Johannis proxime 

pro secunda tercia parte a nativitatis Johannis proxime ultra 

annum et pro [ultima] tercia parte a nativitatis Johannis proxime 

ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 094r 08 vr 02-12-1379. 

Voornoemde Willelmus zal voornoemde Johannes schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Dictus Willelmus servabit dictum Johannem indempnem. Testes Meus 

et Scrage datum sexta ?post Andree. 

 

BP 1176 f 094r 09 do 01-12-1379. 

Voornoemde Rodolphus Rover droeg over aan Willelmus zvw Metta gnd 

Arts het deel, dat aan hem, zijn broers Johannes en wijlen 

Ghisbertus, hun zuster Elizabeth en aan hun erfgenamen, de kinderen 

van voornoemde Rodolphus Rover, Johannes, wijlen Ghisbertus en 

Elizabeth, behoort, in erfgoederen gnd die Brede Start Ven van wijlen 

hr Danijel gnd Deijn van Vladeracken, gelegen in Tongerlo bij 

Eindhoven, uitgezonderd een erfgoed gnd dat Vondeke. Voornoemde 

Rodolphus Rover en met hem zijn kinderen Johannes en Henricus 

beloofden lasten af te handelen van hun kant en van de kant van 

voornoemde Johannes, Ghisbertus, Elizabeth en hun erfgenamen. 

 

Dictus Rodolphus Rover (dg: he) totam partem et omne jus sibi (dg: 

et suis heredibus) atque Johanni (dg: -s) et Ghisberto quondam 

suis fratribus et Elizabeth eorum sororibus et (dg: sororibus) 

heredibus (dg: et h) liberis dictorum Rodolphi Rover Johannis 

quondam Ghisberti et Elizabeth competentes quovismodo in 

hereditatibus dictis die Brede #(dg: Venne) Start Ven# quondam 
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#domini# Danijelis #dicti Deijn# de Vladeracken (dg: cum) #et in# 

suis attinentiis universis sitis in parochia de Tongerle prope 

Eijndoven excepta hereditate dicta dat Vondeke ut dicebat 

hereditarie supportavit Willelmo filio quondam Mette dicte Arts 

promittens et cum eo Johannes et Henricus eius liberi indivisi 

ratam servare et obligationem (dg: obligationem) impeticionem ex 

parte eorum et (dg: .......) dictorum Johannis Ghisberti Elizabeth 

et quorumcumque #?aliorum# heredum et ?successorum dictorum 

Rodolphi Rover Johannis Ghisberti et (dg: Eliz) Elizabeth 

deponere. Testes datum supra. Testes Scrage et Lonijs datum in 

crastino Andree. 

 

BP 1176 f 094r 10 do 01-12-1379. 

Willelmus zv Johannes gnd Lemmens soen beloofde aan Henricus Dircs 

soen van Asperen 10 oude Vlaamse schilden met Sint-Jan aanstaande (zo 

24-06-1380) te betalen. Knecht van Leonius van Langvelt. 

 

Willelmus filius Johannis dicti Lemmens soen promisit Henrico 

Dircs soen de Asperen X aude scilde (dg: Francie ad mo seu) 

Flandrie seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvenda. 

Testes datum supra. Est famulus Leonii de Langvelt. 

 

BP 1176 f 094r 11 do 01-12-1379. 

Theodericus van Hezellenbach burger van ?Audernake beloofde aan 

Johannes Bierman ?50 swaer gulden na maning te betalen. 

 

Theodericus (dg: van) de Hezellenbach burgensis de ?Audernake 

#promisit Johanni Bierman# ?L swaer gulden ad monitionem 

persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 094r 12 do 01-12-1379. 

Johannes van Gheldorp zvw Johannes van Gheijle beloofde aan Gerardus 

van Gielaer 36 gulden pieter leuvens na maning te betalen. 

 

Johannes de Gheldorp filius quondam Johannis de Gheijle promisit 

Gerardo de Gielaer XXXVI gulden peters monete lovaniensis ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 094r 13 do 01-12-1379. 

Rodolphus Hacke zv Johannes van Riede droeg over aan zijn zwager 

Mathijas van Dordrecht een b-erfcijns63 van 5 pond geld, die wijlen 

hr Henricus van Wesel beurde uit een deel van een huis en erf van 

wijlen Arnoldus van Wesel, vv voornoemde hr Henricus, behorend aan 

zijn dochter Aleijdis van Weselijns, in Den Bosch, aan de Vismarkt, 

op de hoek aldaar, welke cijns voornoemde Rodolphus nu bezit. 

 

(dg: Rodolphus) Rodolphus #Hacke# filius (dg: quondam) Johannis de 

Riede hereditarium censum quinque librarum monete quem dominus 

quondam Henricus de Wesel habuit ex quadam parte domus et aree 

quondam Arnoldi de Wesel #ad Aleijdem de Wesel[64ijns] eius filiam 

spectante# patris olim dicti domini quondam Henrici sita in Busco 

ad forum piscium (dg: in opp) supra conum ibidem et quem censum 

dictus Rodolphus nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Mathije de Dordrecht suo sororio promittens warandiam 

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

supra. 

 

                         
63 Zie → BP 1177 f 178v 04 vr 10-02-1385, overdracht van deze cijns. 
64 Aanvulling op basis van BP 1177 f 178v 04. 
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BP 1176 f 094r 14 do 01-12-1379. 

Theodericus zvw Henricus steenbakker nzv hr Henricus van de Broek 

priester investiet van de kerk van Beek bij Aarle droeg over aan 

Gerardus zv Hermannus Bac de helft in een erfpacht van 3 mud rogge, 

maat van Sint-Oedenrode, die Theodericus zvw Johannes van de Broek 

van Sint-Oedenrode beloofd had aan voornoemde Henricus, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit alle goederen die waren van voornoemde hr 

Henricus, onder Sint-Oedenrode. 

 

Theodericus filius quondam (dg: He) Henrici pannicide filii 

naturalis domini (dg: quondam) Henrici de Palude presbitri 

investiti ecclesie de Beke prope Aerle medietatem ad se spectantem 

in hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Rode 

sancte Ode quam Theodericus filius quondam Johannis de Palude de 

Rode sancte Ode promisit se daturum et soluturum dicto Henrico 

hereditarie purificatione ex omnibus et singulis bonis que fuerant 

dicti domini Henrici scilicet tam mobilibus quam immobilibus 

hereditariis atque paratis (dg: quocumque) ubicumque locorum tam 

in humido quam in sicco infra parochiam de Rode sancte Ode 

consistentibus sive sitis prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo filio Hermanni Bac cum litteris et jure 

promittens ratam servare. Testes datum. 

 

BP 1176 f 094r 15 do 01-12-1379. 

Theodericus zvw Henricus Gewantsnider alias gnd van de Broek droeg 

over aan Gerardus zv Hermannus Bac de helft van alle goederen, die 

waren van wijlen Henricus van de Broek priester, onder Sint-

Oedenrode, aan voornoemde wijlen Henricus Ghewantsnider overgedragen 

door Johannes Meijster zv Henricus Meijster. 

 

(dg: ?dictus) Theodericus #filius quondam Henrici Gewantsnider 

alias dicti (dg: ..) de Palude# medietatem omnium et singulorum 

bonorum que fuerant quondam Henrici de Palude presbitri ubicumque 

locorum infra parochiam de Rode consistentia sive sita supportata 

dicto quondam Henrico Ghewantsnider a Johanne Meijster filio 

Henrici Meijster prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo 

filio Hermanni Bac cum litteris et jure promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 094r 16 ±do 01-12-1379. 

Wellinus van Beke ontlastte de debiteur van alle geldsommen aan hem 

beloofd door Jacobus van Bruggen. 

 

Solvit ....... 

Wellinus de Beke quitum clamavit ab omnibus pecuniarum summis 

promissis sibi a Jacobo de Bruggen in litteris scabinorum de Busco 

#usque in diem presentem# ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 094r 17 ±do 01-12-1379. 

Petrus zvw Arnoldus van der Heijden droeg over aan hr Henricus Buc ¼ 

deel van 4 pond 18 schelling geld, die voornoemde Arnoldus met Sint-

Andreas beurde, gaande uit een kamp, op een grootte van 6 bunder 

geschat, in Berlicum, aan de weg gnd die Viedijk, welk kamp 

voornoemde wijlen Arnoldus uitgegeven had aan Johannes gnd Bieken 

soen en Zebertus van den Heijenrode wollenklerenwever, voor 

voornoemde 4 pond 18 schelling, van welke 4 pond 18 schelling ¾ deel 

behoort aan voornoemde hr Henricus Buc. 

 

Petrus filius quondam Arnoldi van der Heijden quartam partem (dg: 

ad de hereditario censu) de quatuor libris et XVIII solidis monete 

quos dictus Arnoldus solvendos habuit hereditarie Andree ex quodam 
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campo (dg: sex bonaria) ad continentiam sex bonariorum estimato 

(dg: ab dictum Arnoldum spectante) sito in parochia de Berlikem ad 

viam dictam die Viedijc et quem campum dictus quondam Arnoldus 

Johanni dicto Bieken soen et Zeberto van den Heijenrode textori 

laneorum pro (dg: dicto) dictis (dg: quin) quatuor libris et XVIII 

solidis dederat ad censum prout in litteris et de quibus quatuor 

libris et XVIII solidis tres quarte partes spectant ad dominum 

Henricum Buc ut dicebat hereditarie supportavit domino Henrico Buc 

predicto cum litteris et jure promittens ratam [servare] et 

obligationem (dg: ex parte sui deponere) et impeticionem in dicta 

quarta parte deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 094r 18 ±do 01-12-1379. 

Henricus gnd Zelen soen verkocht aan Johannes zvw Willelmus Sticker 

van? ....... 1/6 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

grootvader Gerardus van Vucht, in goederen van voornoemde wijlen 

Gerardus, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, naast Bela van 

Eirde enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Henricus dictus Zelen soen sextam partem sibi de morte quondam 

Gerardi de Vucht #avi sui# successione advolutam in bonis dicti 

quondam Gerardi sitis in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto 

Eirde contigue iuxta hereditatem Bele de Eirde #ex uno et inter 

communitatem .. .....# ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

filio quondam Willelmi Sticker de? ....... promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 094r 19 ±do 01-12-1379. 

Jordanus Goetlief verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jordanus (dg: Goe...) Goetlief prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 094r 20 ±do 01-12-1379. 

Jacobus Loze en Johannes van Zonne alias Zeelmaker beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 27 oude Franse schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 07-02-1380; 30+31+7=68 dgn) te betalen. 

 

Jacobus Loze et Johannes de Zonne alias Zeelmaker promiserunt 

Philippo (dg: Merle) #Jozollo# etc XXVII aude scilde Francie ad 

carnisprivium p[roxime persolvenda]. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 C 04 f.94v. 

 Sexta post Andree: vrijdag 02-12-1379. 

 Dominica post Katherine: zondag 27-11-1379. 

 In profesto Nijcholai: maandag 05-12-1379. 

 In festo conceptionis: donderdag 08-12-1379. 

 In crastino conceptionis: vrijdag 09-12-1379. 

 Sabbato post conceptionem Marie: zaterdag 10-12-1379. 

 In festo Lucie: dinsdag 13-12-1379. 

 

BP 1176 f 094v 01 do 01-12-1379. 

Albertus zv Ludovicus droeg over aan Aleijdis ev Jacobus Clercke, tbv 

voornoemde Jacobus, zijn deel in 149 oude schilden, aan hem, tbv hem, 

Jacobus gnd Clercke en zijn vrouw Aleijdis, beloofd door Arnoldus van 

Haenwijc en Hermannus Venbossche. 

 

Albertus filius Ludovici (dg: to terciam partem) totam partem et 

omne jus sibi competentes in C et quadraginta novem denariis 

antiquis communiter scilde (dg: -r) vocatis seu valorem eorundem 

promissis sibi ad opus sui et ad opus (dg: Ar) Jacobi dicti 
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Clercke et ad ad opus Aleijdis sue uxoris #ab Arnoldo de Haenwijc 

et Hermanno Venbossche# prout in litteris supportavit dicte 

Aleijdi ad opus dicti Jacobi Clercke cum litteris et jure. Testes 

Scrage et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 094v 02 vr 02-12-1379. 

Theodericus Matheus soen van Empel en Willelmus gnd Maes soen van 

Kessel beloofden aan Johannes van Beest 16 Brabantse dobbel op 
?donderdag aanstaande te betalen. 

 

Theodericus Matheus soen de Empel et Willelmus dictus Maes soen de 

Kessel promiserunt Johanni de Beest XVI Brabant dobbel seu valorem 

ad ?diem ?quintam proxime persolvendos. Testes Meus et Scrage datum 

sexta post Andree. 

 

BP 1176 f 094v 03 vr 02-12-1379. 

Henricus zvw Albertus van Maren verkocht aan mr Wolphardus van 

Ghiessen (1) 2 hont land in Maren, ter plaatse gnd Koelnisse, 

beiderzijds tussen voornoemde mr Wolphardus, (2) een erfgoed gnd een 

half diepart, in Koelnisse, tussen Johannes van Berkel enerzijds en 

kv Metta Rutghers anderzijds, (3) ½ morgen in Koelnisse, ter plaatse 

gnd op Broekwant, tussen Johannes van Maren enerzijds en erfgoed 

behorend aan de kerk van Maren anderzijds, belast met ½ vadem 

Maasdijk, in Koelnisse, tegenover de plaats gnd die Bande Steeg, 

naast dijk van Sijmon van Ghewanden. 

 

Henricus filius quondam Alberti de Maren duo hont terre sita in 

parochia de Maren in loco dicto Coelnisse inter hereditatem 

magistri Wolphardi de Ghiessen ex utroque latere coadiacentem item 

hereditatem dictam een half diepart sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis de Berkel ex uno et inter hereditatem 

liberorum Mette Rutghers ex alio item dimidium iuger terre situm 

in dicta parochia in loco dicto op Broecwant inter hereditatem 

Johannis de Maren ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

ecclesiam de Maren ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

magistro Wolphardo predicto promittens warandiam et obligationem 

deponere excepta dimidia mensura dicta vadem aggeris Mose (dg: ab 

ist) #sita in dicta parochia# in opposito loci dicti die Bande 

Stege contigue iuxta aggerem Sijmonis de Ghewanden ad premissa de 

jure spectante ut dicebat. Testes Scrage et Neijsel datum supra. 

 

BP 1176 f 094v 04 vr 02-12-1379. 

Albertus zvw Albertus van Maren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus filius #quondam# Alberti de Maren prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 094v 05 zo 27-11-1379. 

Henricus Stakenborch zv Elizabeth van Vladeracken ontlastte zijn 

voornoemde moeder Elizabeth van alle goederen, die zij beloofd had 

aan voornoemde Henricus. 

 

Henricus Stakenborch filius Elizabeth de Vladeracken (dg: pro) 

quitum proclamavit dictam Elizabeth suam matrem ab omnibus bonis 

que ipsa dicto Henrico dudum nomine dotis promiserat ut dicebat. 

Testes Meus et Neijsel datum dominica post Katherine Neijsel 

dixit. 

 

BP 1176 f 094v 06 ma 05-12-1379. 

Zanderus zvw Henricus Zanders soen van Os ev Margareta, en 

Theodericus Luwe zvw Johannes van Buchoven ev Mechtildis, dvw 
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Henricus Matheus, maakten een erfdeling van de goederen van 

voornoemde wijlen Henricus Matheus. 

Voornoemde Zanderus kreeg (1) de helft van een hoeve in Oisterwijk, 

naast goederen van Ghisbertus Lijsscap, met de beesten op deze helft 

(2) ½ bunder land ter plaatse gnd Roemput in Rosmalen?. 

 

Zanderus filius quondam Henrici Zanders soen de Os maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris et Theodericus 

Luwe filius quondam Johannis de Buchoven maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filiarum quondam Henrici Matheus 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quibusdam bonis dicti quondam Henrici Matheus nunc ad ipsos 

spectantibus ut dicebant mediante qua divisione medietas cuiusdam 

mansi siti in parochia de Oesterwijc (dg: ..) iuxta bona Ghisberti 

Lijsscap cum attinentiis universis dicte medietatis quocumque 

sitis (dg: prout h.) et dimidium bonarium terre situm in (dg: 

parochia de Roesmalen) loco dicto Roem-(pa)-put prout huiusmodi 

medietas cum suis attinentiis et dimidium bonarium ad dictum 

quondam Henricum Matheus spectare consueverunt #et bestie et bona 

pecoralia supra dictam medietatem consistentes# ut dicebant dicto 

Zandero cesserunt in partem ut alter recognovit super quibus et 

jure promittens ratam servare et dampna equaliter portabunt. 

Testes Meus et Neijsel datum in profesto Nijcholai. 

 

BP 1176 f 094v 07 ma 05-12-1379. 

Voornoemde Theodericus Luwe zvw Johannes van Buchoven ev Mechtildis, 

dvw Henricus Matheus, kreeg (1) een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, tussen erfgoed van wijlen Franco van Hollevoert enerzijds 

en erfgoed van wijlen Willelmus Hoernic anderzijds, (2) een 

b-erfcijns van 5 pond 15 schelling geld die Lambertus van Wamel aan 

voornoemde Margareta en Mechtildis beloofd had, gaande uit een 

hofstad in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van Johannes 

van Hees enerzijds en erfgoed van wijlen Gherardinus visser 

anderzijds, (3) 1 morgen land van voornoemde wijlen Henricus Matheus, 

ter plaatse gnd Peper, in Leidekkers Kamp, (4) een b-erfcijns van 10½ 

schelling geld die voornoemde wijlen Henricus Matheus beurde uit een 

huis en erf van Albertus Jans soen kaaskoper, in Den Bosch, aan de 

Korenmarkt, op de hoek aldaar, (5) een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, die Theodericus Zoetmelc nu levert uit erfgoederen ter 

plaatse gnd Wilshusen. 

 

Et mediante qua divisione domus et area sita in Busco in vico 

ecclesie inter hereditatem quondam Franconis de Hollevoert ex uno 

et inter hereditatem quondam Willelmi Hoernic ex alio atque 

hereditarius census quinque librarum et quindecim solidorum monete 

quem #Lambertus de Wamel# dictis Margarete et Mechtildi (dg: -s 

solvendum) solvere promiserat hereditarie ex domistadio sito in 

Busco ultra pontem bladi iuxta hereditatem Johannis de Hees ex uno 

et inter hereditatem quondam Gherardini piscatoris ex alio item 

unum juger terre dicti quondam Henrici (dg: Ger) Matheus situm in 

loco dicto Peper in campo dicto Leijdeckers Camp item hereditarius 

census XJ solidorum monete quem dictus quondam Henricus Matheus 

solvendum habuit hereditarie ex domo et area (dg: Huberti dicti 

Kasecop) Alberti Jans soen emptoris caseorum sita in Buscoducis ad 

forum (dg: bl.) bladi super conum ibidem et hereditaria paccio 

dimidii modii siliginis mensure de Busco quam Theodericus Zoetmelc 

nunc solvere tenetur annuatim ex hereditatibus sitis in loco dicto 

Wilshusen ut dicebant dicto Theoderico Lu cesserunt in partem et 

alter recognovit super quibus et jure promittens ut supra. Testes 

datum supra. 
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BP 1176 f 094v 08 ma 05-12-1379. 

Johannes van Os verwer beloofde aan Yudocus Bruijstens 12 oude 

schilden met Vastenavond (di 07-02-1380) te betalen. 

 

Johannes de Os tinctor promisit Yudoco Bruijstens XII aude scilde 

(dg: Francie vel Fra) ad carnisprivium persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 094v 09 do 08-12-1379. 

Adam van Mierd droeg over aan Rodolphus zvw Theodericus van der 

Ameijden, Johannes zv Arnoldus van der Ameijden en Willelmus gnd 

Eelkens soen van Oerscot een b-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Allerheiligen te betalen, gaande uit 3 bunder beemd in Oirschot, ter 

plaatse ter Ameiden, aan hem overgedragen door Arnoldus nzvw hr 

Leonius van Scijnle priester. 

 

Adam de Mierd hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie omnium sanctorum ex tribus bonariis prati sitis in 

parochia de Oerscot in loco dicto ter Ameijden supportatum sibi ab 

Arnoldo filio naturali domini quondam Leonii de Scijnle presbitri 

ut dicebat hereditarie supportavit Rodolpho filio quondam 

Theoderici van der Ameijden Johanni filio Arnoldi van der Ameijden 

et Willelmo dicto Eelkens soen de Oerscot cum litteris omnibus et 

jure promittens ratam servare et obligationem (dg: ex parte sui 

deponere). Testes Heijme et Neijsel datum in festo conceptionis. 

 

BP 1176 f 094v 10 vr 09-12-1379. 

Henricus zvw Jacobus uter Hasselt beloofde aan Elizabeth ndv Gerardus 

Maes soen een lijfrente van 6 pond geld, een helft te betalen met 

Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit alle goederen 

van voornoemde Henricus. Voornoemde Henricus en met hem zijn broer 

Jacobus beloofden lasten af te handelen, behalve cijnzen en pachten. 

 

Henricus filius quondam Jacobi uter Hasselt (dg: hereditarie 

vendidit) #promisit (dg: super habita et habenda se daturum) et 

soluturum# Elizabeth filie naturali Gerardi Maes soen vitalem 

pensionem sex librarum monete solvendam anno quolibet ad vitam 

dicte Elizabeth et non ultra mediatim pasce et mediatim Remigii ex 

omnibus et singulis bonis dicti Henrici ab eo habitis et habendis 

quocumque consistentibus sive sitis promittens et cum eo Jacobus 

eius frater indivisi #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus exinde 

prous solvendis et sufficientem facere etc et cum mortua fuerit 

etc. Testes Scrage et Neijsel datum in crastino conceptionis. 

 

BP 1176 f 094v 11 za 10-12-1379. 

Willelmus Eelkini gaf uit aan Arnoldus van der Heijden zvw Arnoldus 

van der Heijden de navolgende erfgoederen, in Berlicum, (1) een stuk 

land ter plaatse gnd die Beek, tussen Andreas Jans soen enerzijds en 

Arnoldus Didden soen anderzijds, (2) een stuk land, ter plaatse gnd 

Op die Braak, tussen Heijlwigis Coelkens enerzijds en Nijcholaus gnd 

Coelder anderzijds, (3) een stuk land ter plaatse gnd op Beekveld, 

tussen Johannes Lodders enerzijds en erfgoed behorend tot de goederen 

gnd de Ouverbeke anderzijds, (4) een stuk land ter plaatse gnd 

Beekveld, tussen Jacobus gnd Laet en een dijk gnd die Overbeke 

enerzijds, en erfgoed van de monniken van Berna en Henricus Coppen 

soen anderzijds, (5) een stuk beemd, ter plaatse gnd in den Kloot, 

tussen erfgoed van de monniken van Berna enerzijds em Johannes van 

den Hoevel anderzijds, zoals deze erfgoederen aan voornoemde 

Willelmus behoorden; de uitgifte geschiedde voor een b-erfpacht van 5 

lopen rogge, Bossche maat, aan het Geefhuis in Den Bosch, en thans 
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voor een n-erfpacht van 2 mud 3 lopen rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (di 

25-12-1380). 

 

Willelmus Eelkini hereditates infrascriptas sitas in parochia de 

Berlikem primo videlicet peciam terre sitam in loco dicto (dg: die 

Be) die Beec inter hereditatem Andree Jans soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Didden soen ex alio item peciam terre sitam ad 

locum dictum (dg: d) Op die Braec inter hereditatem Heijlwigis 

Coelkens ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti Coelder ex 

alio item peciam terre sitam ad locum dictum op Beecvelt inter 

hereditatem Johannis Lodders ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad bona dicta de Ouverbeke ex alio item peciam terre 

sitam in dicto loco op Beecvelt vocato inter hereditatem Jacobi 

dicti Laet (dg: ex uno et inter) aggerem (dg: ad) dictum die 

Overbeke ex uno et inter hereditates monachorum de Berna et 

Henrici Coppen soen ex alio atque peciam prati sitam in loco dicto 

in den Cloet inter hereditatem monachorum de Berna ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Hoevel ex alio prout ibidem site sunt 

ad dictum Willelmum noscuntur pertinere ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Arnoldo van der Heijden filio quondam 

Arnoldi van der Heijden ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditaria paccione (dg: dimidii) quinque lopinorum siliginis 

mensure de Busco mense sancti spiritus in Busco exinde solvenda et 

in Busco trandenda danda etc et pro hereditaria paccione duorum 

modiorum et trium lopinorum siliginis dicte mensure danda sibi ab 

alio hereditarie nativitatis Domini et pro primo termino ultra 

annum et in Busco tradenda promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Heijme et 

Rover datum sabbato post conceptionem Marie. 

 

BP 1176 f 094v 12 za 10-12-1379. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Willelmus 6 Brabantse! 

met Sint-Lambertus aanstaande (ma 17-09-1380) te betalen, en 6 

Brabantse met Sint-Lambertus over een jaar (di 17-09-1381) te 

betalen. 

 

(dg: pro) Dictus Arnoldus promisit dicto Willelmo (dg: sex) sex 

Brabant ad Lamberti proxime et sex Brabant a Lamberti proxime 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 094v 13 za 10-12-1379. 

Johannes van Bijnderen zvw Johannes molenaar van Helmont maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 4 pond, 1 groot Tournoois 

etc voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

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

aan hem verkocht door hr Gheerlacus Rover ridder. 

 

Johannes de Bijnderen filius quondam Johannis multoris de Helmont 

hereditarium censum quatuor librarum grosso turonensi etc pro XVI 

denariis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

#solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini# 

venditum sibi a domino Gheerlaco Rover milite monuit de tribus 

annis. Testes Meus et Rover datum supra. 

 

BP 1176 f 094v 14 di 13-12-1379. 

Broeder Henricus van Mierd kloosterling van Porta Celi verklaarde dat 

zijn broer Adam alle achterstallige termijnen heeft voldaan van een 

lijfpacht van 7 lopen, die voornoemde Adam hem moet leveren, en het 

geld dat van voornoemde lijfpacht aan hem komt met Kerstmis ....... 
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........ 

 

Frater Henricus de Mierd conventualis de Porta Celi palam 

recognovit sibi fore #satisfactum ab Adame suo fratre# de omnibus 

arrestadiis sibi restantibus a quocumque tempore evoluto usque in 

diem presentem ?annue et vitalis pensionis septem lopinorum quam 

dictus Adam sibi solvere tenetur et a pecunia sibi provenienda de 

dicta pensione in festo nativitatis Domini ....... ....... Testes 

Scrage et Neijsel datum in festo Lucie. 

 

1176 mf3 C 05 f.95. 

 In crastino Lucie: woensdag 14-12-1379. 

 In crastino Lucie anno LXXIX: woensdag 14-12-1379. 

 Sexta post Lucie: vrijdag 16-12-1379. 

 Anno LXXIX mensis decembris die XVJ: vrijdag 16-12-1379. 

 

BP 1176 f 095r 01 wo 14-12-1379. 

Johannes van Vroenhoven van Bucdingen droeg over aan Johannes Steen 

ketelaar (1) een kamp, 8 bunder of meer groot, ter plaatse gnd 

Griensven, tussen Henricus van den Mortel enerzijds en kvw Henricus 

zv Albertus van Scijnle anderzijds, met gebouwen en ander toebehoren, 

(2) een beemd, 4 bunder groot, aldaar, tussen voornoemde Henricus 

enerzijds en kvw voornoemde Henricus anderzijds, met toebehoren, aan 

voornoemde Johannes uitgegeven door Egidius van de Doorn, belast met 

cijnzen in de brief vermeld. 

 

Johannes de Vroenhoven de Bucdingen quendam campum octo bonaria 

terre vel majus continentem situm ad locum dictum Griensvenne 

inter hereditatem Henrici van den Mortel ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici filii Alberti de Scijnle ex 

alio cum edificiis in dicto campo consistentibus atque cum ceteris 

attinentiis dicti campi singulis et universis atque quoddam pratum 

quatuor bonaria continens situm ibidem inter hereditatem dicti 

Henrici ex uno et inter hereditatem liberorum dicti quondam 

Henrici ex alio cum attinentiis dicti prati omnibus et singulis 

datos ad hereditarium pactum dicto Johanni ab Egidio de Spina 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Steen cacabario 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis. 

Testes Cnode et Scrage datum in crastino Lucie. 

 

BP 1176 f 095r 02 wo 14-12-1379. 

Egidius van de Doorn gaf voornoemd kamp en beemd met gebouwen uit aan 

voornoemde Johannes Steen, voor de hertogencijns en voor 2 vrachten 

hooi aan het klooster Porta Celi, voor voornoemde Egidius hieruit te 

leveren, en thans voor een n-erfcijns van 56 pond geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

 

Egidius de Spina dictos campum et pratum cum suis edificiis et 

attinentiis dedit ad annuum #et# hereditarium pactum Johanni Steen 

predicto ab eodem hereditarie possidendos pro censu domini ducis 

(dg: exinde solvendo) et pro duobus plaustris feni conventui de 

Porta Celi pro predicto Egidio exinde solvendis dandis etc et pro 

hereditario censu quinquaginta sex librarum monete dando sibi ab 

alio hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissis 

promittens ratam servare et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 095r 03 wo 14-12-1379. 

Johannes van Vroenhoven van Bucdingen en Erenbrechts zv Johannes van 

den Zande beloofden aan voornoemde Johannes Steen 139 gulden pieter 
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na maning te betalen. 

 

Johannes de Vroenhoven de Bucdingen et (dg: Johannes dictus) 

Erenbrechts! filius Johannis van den Zande (dg: eius sororius) 

promiserunt Johanni Steen predicto C et XXXIX gulden peter ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 095r 04 wo 14-12-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 
?Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 095r 05 wo 14-12-1379. 

Voornoemde Johannes van Vroenhoven droeg over aan voornoemde Johannes 

Steen al zijn beesten en klein vee, ter plaatse gnd Griensven. 

 

Dictus Johannes de (dg: Br) Vroenhoven omnes suas bestias et bona 

pecoralia (dg: ad se spectantes) consistentes in loco dicto 

Griensvenne ut dicebat supportavit Johanni Steen predicto 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 095r 06 wo 14-12-1379. 

En hij kan voornoemd kamp en beemd terugkopen met 139 gulden pieter, 

wanneer hij wil. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in 

aanwezigheid van Egidius van de Doorn en Sijmon van Mijrabellum. 

 

A. 

Et poterit redimere dictos (dg: hereditates) campum et pratum cum 

suis attinentiis et dictam litteram debitalem cum C et XXXIX 

gulden peter quando sibi placuerit et cum redemerit resignabit 

sibi dictas litteras et litteras antiquas et dictam litteram sibi 

datam ab Egidio de Spina ....... Actum in camera scriptorum 

presentibus Egidio de Spina et Sijmone de Mijrabello datum in 

crastino Lucie anno LXXIX. 

 

BP 1176 f 095r 07 wo 14-12-1379. 

Johannes van de Dijk en Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofden 

aan Henricus Jozollo etc 50 Brabantse mottoen met Vastenavond 

aanstaande (di 07-02-1380; 17+31+7=55 dgn) te betalen, op straffe van 

4. 

 

Johannes de Aggere et Arnoldus Stamelart de Penu promiserunt 

Henrico (dg: Joh) Jozollo etc L Brabant mottoen ad carnisprivium 

proxime persolvendos sub pena IIII. Testes Cnode et Scrage datum 

in crastino Lucie. 

 

BP 1176 f 095r 08 vr 16-12-1379. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe droeg over aan Arnoldus nzvw hr 

Henricus van Scijnle priester alle goederen van Rijcoldus zv Johannes 

gnd Writer van Scijnle, aan hem gerechtelijk verkocht door Willelmus 

Posteel. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe omnia et singula bona 

Rijcoldi filii Johannis dicti Writer de Scijnle vendita sibi a 

Willelmo Posteel per judicem mediante sententia scabinorum de 

Busco prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo filio 

naturali domini quondam Henrici de Scijnle presbitri cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Scrage et Lonijs datum sexta post Lucie. 
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BP 1176 f 095r 09 vr 16-12-1379. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Henricus van den Hoernic, 

beloofden aan Johannes Besselen 20 oude schilden van Frankrjk of 

Vlaanderen met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1380) te betalen. 

 

Johannes et Henricus fratres liberi quondam (dg: Henrici) Henrici 

van den Hoernic promiserunt (dg: ..) Johanni Besselen XX aude 

scilde Francie seu Flandrie ad nativitatis Johannis proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 095r 10 vr 16-12-1379. 

Thomas gnd Lansman van Herentals en Johannes Ghijsbrechts soen alias 

gnd van Kuijc beloofden aan Johannes van Eijcke de oudere 188 oude 

schilden van Frankrjk of Vlaanderen met Pasen aanstaande (zo 25-03-

1380) te betalen. 

 

Thomas dictus Lansman de Herentals et Johannes Ghijsbrechts soen 

alias dictus de Kuijc promiserunt Johanni de Eijcke seniori C et 

LXXXVIII aude scilde Francie vel Flandrie ad pasca proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 095r 11 vr 16-12-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 095r 12 vr 16-12-1379. 

Johannes van Eijndoven zvw hr Johannes van Eijndoven ridder verkocht 

aan Johannes van Kuijc zv voornoemde Margareta 6 vadem in Kessel, ter 

plaatse gnd op Hengmede, tussen Margareta van Kuijc enerzijds en 

Ghevardus van Eijndoven bv voornoemde Johannes anderzijds, belast met 

een sloot, gelegen aan het eind van voornoemde 6 vadem. 

 

Solvit. 

Johannes de Eijndoven filius quondam domini Johannis de Eijndoven 

militis sex mensuras terre dictas vademen sitas in parochia de 

Kessel in loco dicto op Hengmede inter hereditatem Margarete de 

Kuijc ex uno et inter hereditatem Ghevardi de Eijndoven fratris 

predicti Johannis ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

de Kuijc filio dicte Margarete promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab ?omni censu et 

aggere libera excepto quodam fossato sito ad finem dictarum sex 

mensurarum terre ad has de jure spectante ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 095r 13 vr 16-12-1379. 

Johannes Boemhouwer van Oerscot beloofde aan Adam van Mierd, tbv 

Petrus en Katherina, nkv voornoemde Johannes, 100 dobbel mottoen na 

maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Johannes Boemhouwer (dg: promisit) de Oerscot promisit super omnia 

Ade de Mierd ad opus Petri et Katherine puerorum naturalium dicti 

Johannis (dg: ..) centum dobbel mottoen ad monitionem dictorum 

puerorum naturalium persolvendos. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto debitori Johanni. 

 

BP 1176 f 095r 14 vr 16-12-1379. 

Johannes van der Dijesen, zijn broer Ghibo Herinc en hun zwager 

Egidius van den Dijstelborch maakten een erfdeling van goederen van 
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wijlen Gertrudis dv Elizabeth gnd Robbrecht, in Lithoijen. 

Voornoemde Ghibo en Egidius kregen (1) de helft van 5 morgen 2 hont 

land van voornoemde wijlen Gertrudis, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

Robbrechts Hove, te weten de helft richting Groot? Lith, (2) 1/3 deel 

van alle cijnzen, cijnshoenderen en pachten, die voornoemde Gertrudis 

onder Lithoijen beurt. Uit voornoemde helft zullen Ghibo en Egidius 

1/3 deel verzorgen van alle onraad en de akker, die behoorde aan 

erfgoederen van voornoemde wijlen Gertrudis, gelegen onder Lithoijen, 

uitgezonderd de lasten en dijken, horend bij 1 morgen land, uit de 

andere helft van voornoemde 5 morgen 2 hont, gelegen ter plaatse gnd 

Robbrechts Hoeve. 

Voornoemde Johannes kreeg (3) de andere helft, minus 1 morgen (waarin 

voornoemde Ghibo en Egidius hun recht ....... zullen verkrijgen), van 

voornoemde 5 morgen 2 hont land, (4) alle andere erfgoederen van 

voornoemde wijlen Gertrudis, onder Lithoijen, buiten voornoemde 

plaats gnd Robbrechts Hoeve, (5) 2/3 deel van voornoemde cijnzen, 

cijnshoenderen en pachten van voornoemde wijlen Gertrudis. Johannes 

zal 2/3 deel verzorgen van voornoemde onraad en dijken, die behoren 

bij voornoemde erfgoederen van voornoemde wijlen Gertrudis, gelegen 

onder Lithoijen, uitgezonderd lasten en dijken, behorend bij 

voornoemde morgen, die uit deze helft werd uitgezonderd. 

 

Johannes van der Dijesen Ghibo Herinc eius frater et Egidius van 

den Dijstelborch eorum sororius palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de bonis quondam Gertrudis (dg: .) 

filie Elizabeth dicte Robbrecht sitis in parochia de Lijttoijen ut 

dicebant mediante qua divisione medietas quinque iugerum et duorum 

hont terre dicte quondam Gertrudis sitorum in dicta parochia in 

loco dicto (dg: Rob...) Robbrechts Hove scilicet illa medietas que 

sita est versus Groet? Lijt et tercia pars omnium censuum et 

pullorum censualium #et paccionum# quos dicta Gertrudis infra 

parochiam de Lijttoijen habuit solvendos ut dicebant dictis 

Ghiboni et Egidio cesserunt in partem ut Johannes recognovit super 

quibus etc promittens ratam servare hoc addito quod dicti Ghibo et 

Egidius solvent ex dicta medietate terciam partem omnium onerum 

dictorum onraet et aggerem quem (dg: et quas dictus-a quondam 

Gertrudis solvendos habuit consistentes et) ad hereditates dicte 

quondam Gertrudis infra dictam parochiam de Lijttoijen (dg: habuit 

sitas) solvere consuevit et ad easdem pertinere consueverunt 

exceptis tamen oneribus et aggeribus spectantibus ad unum juger 

terre #de reliqua medietate dictorum quinque iugerum et duorum 

hont# situm in dicto loco Robbrechts Hoeve vocato (dg: et quod 

juger) ut dicebant et mediante q[ua divisione] reliqua medietas 

dictorum quinque iugerum terre et duorum #hont# minus tamen iugero 

terre de eadem medietate in quo jugero dicti Ghibo et Egidius suum 

jus #....... ....... .......# obtinebunt (dg: hereditaria 

divisione non obstante) atque omnes alie hereditates dicte quondam 

Gertrudis infra dictam parochiam de Lijttoijen extra dictum locum 

Robbrechts Hoeve site ut dicebant et due tercie partes dictorum 

censuum pullorum censualium et paccionum dicte quondam Gertrudis 

dicto Johanni cesserunt in partem ut alii recognoverunt super 

quibus etc promittentes ratam servare hoc addito quod dictus 

Johannes solvet et portabit duas tercias partes dictorum onerum 

onraet vocatorum et aggeres (dg: .......) que et qui ad #dictas# 

hereditates dicte quondam Gertrudis infra dictam parochiam sitas 

habuit (dg: solvi consuevit) solvi consueverunt et pertinere 

exceptis oneribus at aggeribus #?quibusdam# ad dictum #unum# iuger 

terre a dicta medietate exceptum (dg: spectantibus) salvo tamen 

dictis Ghiboni et Egidio suo jure eis competente ?in ?dicto jugero 

a dicta medietate excepto #.......# ut prefertur. Testes (dg: Sc) 
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datum supra. 

 

BP 1176 f 095r 15 vr 16-12-1379. 

Hr Rutgherus van Ouden ridder heer van Hensoirde verkocht aan 

Johannes Kuijst zvw Arnoldus gnd Dircs soen een n-erfcijns van 20 

Brabantse dobbel, met Sint-Andreas te betalen, gaande uit alle 

goederen en renten, die verkoper ter plaatse gnd Hensoirde heeft 

liggen of beurt. Verkoper en met hem zijn zoon Johannes beloofden 

lasten af te handelen, uitgezonderd de onraad. 

 

Dominus Rutgherus de Ouden miles dominus de Hensoirde hereditarie 

vendidit Johanni Kuijst filio quondam Arnoldi dicti Dircs soen 

hereditarium censum XX Brabant dobbel seu valorem quem solvendum 

hereditarie Andree ex omnibus et singulis bonis et redditibus (dg: 

dicti venditoris sitis) que et quos dictus venditor ad locum 

dictum Hensoirde habet sita aut solvendos ut dicebat promisereunt 

et cum eo Johannes eius filius indivisi super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis oneribus #?dictis ?onraet# 

exinde prius de jure solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 095r 16 vr 16-12-1379. 

Hr Rutgherus beloofde zijn voornoemde zoon Johannes schadeloos te 

houden. 

 

Dominus Rutgherus promisit dictum Johannem suum filium indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 095r 17 vr 16-12-1379. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Andreas (wo 30-11-1379), wanneer hij wil, met 270 Brabantse dobbel, 

en met betaling van achterstallige cijns. Opgesteld in de kamer van 

de schrijvers, in aanwezigheid Ghiselmarus van Vlimen, Arnoldus 

Hacke, Henricus Passe en ....... Priem. 

 

+ 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum a festo Andree 

proxime preterito sine medio sequentium ?quamdiu sibi placuerit 

#seu suis heredibus# cum ducentis et septuaginta Brabant dobbel 

seu valore et cum arrestadiis si que deficierint hoc addito quod 

redimet ad usus suum perpetuum et si redemierit extunc resignabit 

omnes litteras factas et faciendas super premissis ut in forma. 

Acta in camera scriptorum presentibus Ghiselmaro de Vlimen Arnoldo 

Hacke Henrico Passe ....... Priem testibus datum anno LXXIX mensis 

decembris die XVI hora none. 

 

1176 mf3 C 06 f.95v. 

 Sexta post Lucie: vrijdag 16-12-1379. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 17-12-1379. 

 in vigilia Thome: dinsdag 20-12-1379. 

 in festo Thome: woensdag 21-12-1379. 

 in crastino Thome: donderdag 22-12-1379. 

 Sexta post Thome: vrijdag 23-12-1379. 

 

BP 1176 f 095v 01 vr 16-12-1379. 

Willelmus van Doerne en Johannes van Weert beloofden aan Henricus 

Jozollo etc 80 gulden pieter leuvens, met Vastenavond aanstaande (di 

07-02-1380; 15+31+7=53 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Willelmus de Doerne et Johannes de Weert promiserunt Henrico 

Jozollo etc LXXX gulden peter (dg: ad) lovanienses ad 
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carnisprivium proxime persolvendos sub pena V. Testes Scrage et 

Lonijs datum sexta post Lucie. 

 

BP 1176 f 095v 02 vr 16-12-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 095v 03 vr 16-12-1379. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Willelmus van Ouden, gedurende 6 

jaar, elk jaar met Kerstmis 5½ Brabantse dobbel te betalen. 

 

Gerardus Roelen soen promisit super omnia se daturum et soluturum 

Willelmo de Ouden ad spacium sex annorum proxime futurorum anno 

quolibet eorundem sex annorum quinque et dimidium Brabant dobbel 

ad festum nativitatis Domini persolvendos et primo solucionis ad 

festum nativitatis Domini proxime futurum. Testes Scrage et 

Neijsel datum supra. 

 

BP 1176 f 095v 04 vr 16-12-1379. 

Gerardus Roelen beloofde aan Marcelius van Os, gedurende 6 jaar, elk 

jaar met Kerstmis, 5½ Brabantse dobbel te betalen. 

 

Gerardus Roelen promisit super omnia se daturum et soluturum 

Marcelio de Os ad spacium sex annorum proxime futurorum anno 

quolibet eorundem sex annorum quinque et dimidium Brabant dobbel 

ad festum nativitatis Domini (dg: proxime) persolvendos et pro 

primo termino in festo nativitatis Domini proxime. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 095v 05 vr 16-12-1379. 

Willelmus zvw Lucas van Erpe, Lucas van Ponsendael en Jacobus van 

Dijeperbeke beloofden aan Johannes van Erpe 112 gulden pieter na 

maning te betalen. 

 

Willelmus filius #quondam# Luce de Erpe Lucas de Ponsendael et 

Jacobus de Dijeperbeke promiserunt Johanni de Erpe C (dg: g) et 

XII gulden peter ad monitionem dicti Johannis persolvendos. Testes 

Cnode et Lonijs datum sexta post Lucie Cnode dicti. 

 

BP 1176 f 095v 06 za 17-12-1379. 

Johannes van Dijesen beloofde aan Rutgherus zv Rutgherus van Boemel 

40 Hollandse dobbel met Epiphanie aanstaande (vr 06-01-1380) te 

betalen. 

 

Johannes de Dijesen promisit super omnia Rutghero filio Rutgheri 

de Boemel XL Hollant dobbel ad epiphanije proxime persolvendos. 

Testes Cnode et Scrage datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1176 f 095v 07 za 17-12-1379. 

Theodericus zvw Ghibo gnd Man droeg over aan Theodericus van den 

Hoevel zvw Johannes een b-erfcijns van 18 groten geld, gaande uit een 

stuk land onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Sporkt, 

tussen voornoemde Theodericus van den Hoevel enerzijds en een gemene 

weg anderzijds. 

 

Solvit 3 plack. 

Theodericus filius quondam Ghibonis dicti Man hereditarium censum 

XVIII grossorum monete quem se solvendum habere dicebat 

hereditarie ex pecia terre sita infra (dg: p) libertatem de Busco 
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ad locum dictum Sporct inter hereditatem (dg: Danijel de B Pecke) 

Theoderici van den Hoevel filii quondam Johannis ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Theoderico van den Hoevel promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Cnode et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 095v 08 za 17-12-1379. 

Johannes Keijser beloofde aan Johannes van Orthen 75 oude Franse 

schilden met Vastenavond aanstaande (di 07-02-1380) te betalen. 

 

Johannes Keijser promisit Johanni van (dg: d) Orthen LXXV aude 

scilde monete Francie seu valorem ad carnisprivium proxime 

persolvenda. Testes Scrage et Rover datum supra. 

 

BP 1176 f 095v 09 za 17-12-1379. 

Gerardus Loij zv Willelmus en zijn broer Johannes beloofden aan 

Johannes van Orthen 118 oude Franse schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 07-02- 1380) te betalen. 

 

Gerardus Loij filius Willelmi #Johannes eius frater# promiserunt 

Johanni de Orthen C et XVIII aude scilde monete Francie seu 

valorem ad carnisprivium proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 095v 10 za 17-12-1379. 

Nijcholaus gnd Baudekens soen van Gheffen verkocht aan Andreas gnd 

van Weijhaze de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus Koijen enerzijds en 

erfgoed van wijlen Franco van Ghele anderzijds, te weten de helft 

naast voornoemde wijlen Franco, belast met de helft van 13 pond 10 

schelling geld b-erfcijns, van welke cijns het klooster Porta Celi 30 

schelling beurt, hr Henricus Buc 4 pond en wijlen hr Gerardus Graet 8 

pond. 

 

Nijcholaus dictus Baudekens soen de Gheffen medietatem domus et 

aree site in Buscoducis in vico ecclesie inter hereditatem quondam 

Henrici Koijen ex uno et inter hereditatem quondam Franconis de 

Ghele ex alio scilicet illam medietatem que sita est versus dictam 

hereditatem dicti quondam Franconis ut dicebat hereditarie 

vendidit Andree dicto de Weijhaze promittens warandiam et 

obligationem deponere excepta medietate (dg: hereditarii) XIII 

librarum et X solidorum monete hereditarii census ex dicta domo et 

area integra annuatim de jure solvendi de quo censu conventus 

fratrum de Porta Celi prope Buscum XXX solidos annuatim dominus 

Henricus Buc IIII libras annuatim dominus quondam Gerardus Graet 

octo libras annuatim habent et habuerunt solvendos ut dicebat. 

Testes Cnode et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 095v 11 za 17-12-1379. 

Theodericus van Ghesel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Ghesel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 095v 12 za 17-12-1379. 

Voornoemde koper beloofde de helft van voornoemde cijns te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia quod ipse dictam medietatem 

dicti census taliter solvet perpetue sic quod (dg: dictis reliquis 

medietate dampna exin) et bonis dicti venditoris dampna exinde non 

eveniant quovismodo. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 095v 13 za 17-12-1379. 

Voornoemde koper beloofde aan de verkoper 12 Brabantse dobbel en 12 

plakken geld van Brabant met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1380) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XII Brabant dobbel et XII 

placken monete Brabantie #ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra#. 

 

BP 1176 f 095v 14 di 20-12-1379. 

Johannes zvw Boudewinus gnd Appelman droeg over aan Walterus van 

Oekel 25 Brabantse dobbel, aan hem beloofd door Johannes Snider van 

Littoijen en Henricus zvw Johannes die Hoessche. 

 

Johannes filius quondam Boudewini dicti Appelman XXV Brabant 

dobbel promissos sibi a Johanne Snider de Littoijen et Henrico 

filio quondam Johannis die Hoessche prout in litteris supportavit 

Waltero de Oekel cum litteris et jure. Testes Cnode et Neijsel 

datum in vigilia Thome. 

 

BP 1176 f 095v 15 di 20-12-1379. 

Henricus van Erpe droeg over aan Walterus van Oekel 75 dobbel mottoen 

geld van Brabant, aan hem beloofd door Otto van der Graft en 

Reijnerus zv Enghela gnd Meus. 

 

Henricus de Erpe septuaginta quinque dobbel mottoen monete 

Brabantie seu valorem promissos sibi ab Ottone van der Graft et 

Reijnero filio Enghele dicte Meus prout in literis supportavit 

Waltero de Oekel cum litteris et jure (dg: pro). Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 095v 16 wo 21-12-1379. 

Deijnkinus gnd Vilrot deed tbv Willelmus van Laerven afstand van het 

Goed te Waterlaat, eertijds van wijlen Henricus Neelken, in Someren. 

 

(dg: Dictus Danijel) Deijnkinus dictus Vilrot super bonis dictis 

tGoet te Waterlaet que fuerant quondam Henrici Neelken sitis in 

parochia de Zoemeren cum suis attinentiis (dg: ..) universis ut 

dicebat et super jure ad opus Willelmi de Laerven renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Cnode et Scrage datum in festo Thome. 

 

BP 1176 f 095v 17 do 22-12-1379. 
Gerardus van Parijs was gegoed in de Vughterstraat. 

Johannes zvw Johannes zvw Matheus van Haenwijc droeg over aan 

Arnoldus Hoernken een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Petrus 

gnd Boedelinc beloofd had aan mr Johannes Baardscheerder zvw Johannes 

gnd Spanyaert van Brede, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit huis65 en erf in Den Bosch, 

tussen erfgoed van Jacobus gnd Coxken vleeshouwer enerzijds en 

erfgoed van Gerardus van Parijs anderzijds, welke cijns Willelmus van 

Haenwijc zvw voornoemde Matheus van Haenwijc verworven had van 

voornoemde mr Johannes Baardscheerder, en welke cijns voornoemde 

Wellinus vermaakt had aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes filius quondam Johannis (dg: dicti Matheus soen) #filii 

quondam Mathei# de Haenwijc hereditarium censum XXti solidorum 

monete quem Petrus dictus Boedelinc magistro Johanni Barbitonsori 

filio quondam Johannis dicti Spanyaert de Brede dare et solvere 

                         
65 Zie → BP 1183 f 182v 12 za 11-08-1403, overdracht van de helft in dit huis. 
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promiserat hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis (dg: 

ex) de domo et area sita in Busco inter hereditatem Jacobi dicti 

Coxken carnificis ex uno et inter hereditatem Gerardi de Parijs ex 

alio et quem censum Willelmus (dg: f) de Haenwijc filius quondam 

Mathei de Haenwijc predicti erga dictum (dg: Joh ba) magistrum 

Johannem barbitonsorem acquisiverat prout in litteris et quem 

censum dictus Wellinus predicto Johanni legaverat ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo Hoernken cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Meus et Lonijs datum in crastino Thome. 

 

BP 1176 f 095v 18 do 22-12-1379. 

Petrus zvw Matheus van Haenwijc droeg over aan Arnoldus Hoernken een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis 

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

in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Margareta van Parijs 

enerzijds en erfgoed van Mijchael szv Henricus gnd Croeke anderzijds, 

welke cijns Wellinus zvw voornoemde Matheus van Haenwijc gekocht66 

had van mr Johannes Baardscheerder, en welke cijns voornoemde 

Wellinus aan hem vermaakt had. 

 

Petrus filius quondam Mathei de Haenwijc hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem Margarete de Parijs ex uno et inter hereditatem 

Mijchaelis generi Henrici dicti (dg: Cr Cruk) Croeke ex alio quem 

censum Wellinus filius dicti quondam (dg: Wellini) #Mathei# de 

Haenwijc erga magistrum Johannem Barbitonsorem acquisiverat emendo 

prout in litteris et quem censum sibi a dicto Wellino legatum esse 

dicebat hereditarie supportavit Arnoldo Hoernken (dg: pro) cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 095v 19 do 22-12-1379. 

Andreas Verkenman droeg over aan Arnoldus van Meijelsfoert een 

erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis en tuin in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, rondom tussen de gemeint, welke pacht aan hem was verkocht 

door Johannes van Meijelsfoert zv Johannes van Meijelsfoert. 

 

Solvit. 

Andreas Verkenman hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex domo et orto sitis in (dg: par) parochia de Bucstel 

in loco dicto Liemde inter communitatem circumquaque coadiacentem 

venditam sibi a Johanne de Meijelsfoert filio Johannis de 

Meijelsfoert prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo de 

Meijelsfoert (dg: cu) cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte deponere. Testes Meus et Cnode 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 095v 20 do 22-12-1379. 

Willelmus zvw Willelmus Hels maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 3 pond 5 schelling, gaande uit de windmolen ter 

plaatse gnd Eindhout. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Hels hereditarium censum III 

librarum et quinque solidorum quem se solvendum habere dicebat ex 

molendino venti sito (dg: in parochia de) in loco Eijndhout monuit 

                         
66 Zie ← BP 1175 f 103r 06 do 27-04-1368. 
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de tribus annis. Testes (?dg: d) Scrage et Rover datum supra. 

 

BP 1176 f 095v 21 do 22-12-1379. 

Johannes van Zidewijnden droeg over aan Amelius Meijssen soen de 

helft in een tuin67,68 in Den Bosch, in de Orthenstraat, buiten de 

Peter Schuts Poort, richting de plaats gnd Muntelken, tussen wijlen 

Adam zv Eelkinus enerzijds en wijlen Henricus Writer anderzijds, te 

weten de helft aan de kant van voornoemde wijlen Adam. 

 

Johannes de Zidewijnden medietatem ad se spectantem in quodam orto 

sito in Busco in vico Orthensi extra portam lapideam dictam Peter 

Scuts Port in latere versus locum dictum Muntelken inter 

hereditatem quondam Ade filii Eelkini ex uno et inter hereditatem 

quondam Henrici Writer ex alio scilicet illam medietatem que sita 

est versus hereditatem dicti quondam (dg: Eel) Ade ut dicebat 

hereditarie supportavit Amelio Meijssen soen cum omnibus litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Scrage et Rover datum supra. 

 

BP 1176 f 095v 22 vr 23-12-1379. 

Henricus Rijc, zijn zoon Johannes, Everardus van Onstaden en Wolterus 

van Hijntam beloofden aan Yudocus Bruijstens soen 57 oude schilden69, 

met Pasen aanstaande (zo 25-03-1380) te betalen. 

 

Henricus Rijc Johannes eius filius Everardus de Onstaden et (dg: 

.......) Wolterus de Hijntam promiserunt indivisi super omnia 

Yudoco Bruijstens soen (dg: X) quinquaginta [70septem] aude scilde 

(dg: Francie) ad pasca proxime persolvenda. Testes Scrage et Rover 

datum sexta post Thome. 

 

BP 1176 f 095v 23 vr 23-12-1379. 

Belofte schadeloos te houden. 

 

....... ....... ....... ....... ....... indempnem. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf3 C 07 f.96. 

 in crastino Thome: donderdag 22-12-1379. 

 Sabbato post nativitatis Domini: zaterdag 31-12-1379. 

 in crastino nativitatis Domini: maandag 26-12-1379. 

 in vigilia nativitatis Domini: zaterdag 24-12-1379. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 29-12-1379. 

 Sexta post nativitatis Domini: vrijdag 30-12-1379. 

 Quarta post circumcisionem: woensdag 04-01-1380. 

 

BP 1176 f 096r 01 do 22-12-1379. 

Theodericus Rover Uden soen van Tephelen gaf uit aan Jacobus zv 

Henricus Truden soen 1½ hont 17½ roeden land, bij Hintham, tussen 

Amelius Specier enerzijds en Henricus van Enghelant anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 50 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (di 25-12-1380). 

 

Theodericus Rover Uden soen de Tephelen unum et dimidium hont 

atque decem et septem ac dimidiam virgatas terre sitas prope 

                         
67 Zie ← BP 1175 f 010r 07 do 27-01-1368, overdracht van een deel van 

de tuin. 
68 Zie ← BP 1175 f 020v 01 ma 07-02-1368, overdracht van een deel in 

de tuin. 
69 Zie → BP 1176 f 126v 11 za 28-04-1380, overdracht van dit bedrag. 
70 Aanvulling op basis van BP 1176 f 126v 11. 
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Hijntham inter hereditatem Amelii Spe[ci]er ex uno et inter 

hereditatem Henrici de Enghelant ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Jacobo filio Henrici Truden soen ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditario censu quinquaginta 

solidorum monete dando et solvendo sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini et pro primo termino ultra annum promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Scrage et Rover datum in crastino Thome. 

 

BP 1176 f 096r 02 do 22-12-1379. 

Johannes Walschart steenbakker verkocht aan Nijcholaus van 

Stakenborch een deel van een erfgoed dat was van wijlen Johannes 

verwer, in Den Bosch, aan de Kolperstraat, tussen huis en erf van 

Zegherus gnd Dreijer snijder enerzijds en huis en erf van Hermannus 

zv een zekere Wederhout anderzijds, met de gebouwen die erop staan, 

te weten het deel dat gelegen is tussen voornoemd huis en erf van 

wijlen Zegherus enerzijds en erfgoed van Ghisbertus Heijlt 

anderzijds, welk deel voornoemde Johannes gekocht had van Elizabeth 

wv Paulus Kersmaker dvw Hermannus Swertvegher. 

 

Johannes Walschart lathomus quandam partem totius hereditatis que 

fuerat quondam Johannis tinctoris site in Busco ad vicum dictum 

Colperstraet inter domum et aream (dg: Hermanni filii dicti 

Wederhout ex uno et inter) Zegheri dicti Dreijer sartoris ex uno 

et inter (dg: h) domum et aream Hermanni filii (dg: V) dicti 

Wederhout ex alio cum totibus edificiis in dicta hereditate 

consistentibus scilicet illam partem dicte hereditatis cum suis 

edificiis que pars sita est inter dictam domum et aream dicti 

quondam Zegheri ex uno et inter hereditatem Ghisberti Heijlt ex 

alio quam partem dictus Johannes erga Elizabeth relictam quondam 

Pauli Kersmaker filiam quondam Hermanni Swertvegher acquisiverat 

emendo prout in litteris hereditarie vendidit Nijcholao de 

Stakenborch supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 096r 03 za 31-12-1379. 

Johannes Smit van Engelen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Smit de Engelen prebuit et reportavit. Testes Cnode et 

Neijnsel datum sabbato post nativitatis Domini. 

 

BP 1176 f 096r 04 do 22-12-1379. 

Gerardus Roelen soen gaf uit aan zijn broer Nijcholaus gnd Coel (1) 3 

stukken land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Poeldonk, (1a) tussen wijlen Arnoldus Colen soen enerzijds en kvw 

Lambertus van den Yvelaer anderzijds, (1b) tussen Johannes van den 

Poeldonc enerzijds en Arnoldus Vrient anderzijds, (1c) tussen 

voornoemde Arnoldus Vrient enerzijds en Heijlwigis dvw Leijta Didden 

anderzijds, (2) een b-erfcijns van 2½ oude groten, die wijlen 

Arnoldus Roelen soen moest betalen aan voornoemde Gerardus, gaande 

uit erfgoederen van voornoemde Arnoldus Colen soen aldaar; de 

uitgifte geschiedde voor de onraad, en thans voor een n-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor 

het eerst over een jaar (za 02-02-1381). 

 

Solvit ....... 3 plack. 

(dg: Gerardus) Gerardus (dg: filius) Roelen soen tres pecias terre 

sitas infra libertatem de Busco in loco dicto dicto Poeldonc 

quarum una inter hereditatem Arnoldi quondam Colen (dg: ex) soen 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Lamberti van den 
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Yvelaer ex alio altera inter hereditatem Johannis van den Poeldonc 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi #(dg: filius ?Petri)# Vrient ex 

alio et tercia inter hereditatem dicti Arnoldi Vrient ex uno et 

inter hereditatem Heijlwigis filie quondam Leijte Didden ex alio 

sunt site atque hereditarium censum duorum et dimidii grossorum 

antiquorum quem Arnoldus #quondam# Roelen soen dicto Gerardo 

solvere tenebatur hereditarie de hereditatibus dicti Arnoldi Colen 

soen ibidem sitis ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Nijcholao dicto Coel suo (dg: filio) fratri ab eodem hereditarie 

possidendos pro oneribus dictis onraet exinde prius de jure 

solvendis etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab altero hereditarie purificatione et 

primo termino ultra annum #et in Busco tradenda# ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes #Scrage et Rover# datum (dg: supra) in crastino 

Thome (dg: ...). 

 

BP 1176 f 096r 05 do 22-12-1379. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan zijn voornoemde broer Gerardus 27 

Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1380) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit super omnia dicto Gerardo suo fratri 

XXVII Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096r 06 do 22-12-1379. 

Hubertus Wolf verkocht aan Lambertus zvw Everardus van Luijssel de 

helft van een hofstad in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Johannes gnd Jordens soen enerzijds en erfgoed van wijlen 

Gerardus van de Torre anderzijds, te weten de helft naast voornoemde 

wijlen Gerardus, aan hem overgedragen door Jordanus zvw Jordanus van 

der Oetheren. 

 

Solvit. 

Hubertus (dg: Wolf) Wolf medietatem (dg: cuius stad) cuiusdam 

domistadii siti in Busco in aggere vici Vuchtensis inter 

hereditatem Johannis dicti (dg: Jordens) #Jordens# soen ex uno et 

inter hereditatem quondam Gerardi van de Torre ex alio scilicet 

illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti quondam Gerardi supportatam sibi a Jordano filio quondam 

Jordani van der Oetheren prout in litteris hereditarie vendidit 

Lamberto filio quondam (dg: Ever) Everardi de Luijssel supportavit 

cum litteris et allis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: Rov) Scrage et 

Rover datum supra. 

 

BP 1176 f 096r 07 do 22-12-1379. 

Johannes zv hr Rutgherus van Ouden heer van Hensoirde verklaarde, 

samen met zijn vrouw Hilla dv Willelmus van der Aelsfoert, ontvangen 

te hebben van zijn voornoemde vader Rutgherus, in plaats van erfgoed, 

200 Brabantse dobbel. Dit bedrag zal worden ingebracht in de deling 

van de goederen die tzt voornoemde hr Rutgherus zal nalaten. 

 

+ 

Johannes filius domini Rutgheri de Ouden domini de Hensoirde palam 

recognovit se recepisse a dicto domino Rutghero suo (dg: fratre) 

patre cum Hilla sua uxore filia Willelmi van der Aelsfoert loco 

hereditatis #ut dicebat# ad jus oppidi de Busco CC Brabant dobbel 

et promisit super omnia quod si ipse seu sui heredes ad divisionem 

faciendam de bonis que dictus dominus Rutgherus (dg: ..) in sua 

morte post relinquet venire voluerit extunc idem Johannes ad 
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hereditariam divisionem CC dobbel mottoen predictos reimportabit. 

Testes (dg: Rover) Scrage et Rover datum supra. 

 

BP 1176 f 096r 08 ma 26-12-1379. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken gaf uit aan Willelmus Tolinc (1) een 

huis, erf en erfgoed, in Helvoirt, tussen Arnoldus Berwout enerzijds 

en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan kvw Leijta 

Gerardi en met het andere eind aan de gemeint, (2) 6 bunder beemd, 

eertijds van Henricus van Mierle, in Helvoirt, ter plaatse gnd 

Leendonk, tussen kv Lambertus zv Lisa enerzijds en kvw Engbertus van 

der Straten anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 5 oude groten, 

gaande uit voornoemd huis, erf en erfgoed, 6 schelling nieuwe cijns 

uit voornoemde 6 bunder, 10 zester rogge, Bossche maat, een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, en thans voor een n-erfpacht van 5½ 

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

het eerst over een jaar (za 02-02-1381). 

 

Henricus filius quondam Lamberti Rijxken quandam domum et aream 

atque totam hereditatem ad eandem domum spectantem sitam in 

parochia de Helvoert inter hereditatem Arnoldi Berwout ex uno et 

inter communitatem ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

liberorum quondam Leijte Gerardi et cum reliquo fine ad dictam 

communitatem cum attinentiis #?omnibus# domus et aree et totius 

hereditatis singulis et universis preterea sex bonaria prati que 

quondam fuerant Henrici de Mierle sita in dicta parochia de 

Helvoert ad locum dictum vulgaliter Leendonc inter hereditatem 

liberorum Lamberti filii Lise ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Engberti van der Straten ex alio prout dicta sex 

bonaria prati ibidem sunt sita ut dicebat dedit ad hereditarium 

(dg: censum) pactum Willelmo Tolinc ab eodem hereditarie 

possidendam pro quinque grossis antiquis ex dictis d (dg: dicto) 

domo et area et tota hereditate et pro sex solidis a novi census 

ex dictis sex bonariis (dg: terre) prati de jure solvendis ut (dg: 

dicebat dandis etc atque pro h) atque pro (dg: uno) X sextariis 

siliginis mensure de Busco et pro hereditario censu XXti solidorum 

monete exinde solvendis dandis et solvendis etc atque pro 

hereditaria paccione quinque et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Busco danda et solvenda sibi a dicto Willelmo hereditarie 

purificatione et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit super omnia habenda et habenda. 

Testes (dg: datum s) Scrage et Rover (dg: datum supra) in crastino 

nativitatis Domini. 

 

BP 1176 f 096r 09 ma 26-12-1379. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096r 10 za 24-12-1379. 

En hij kan terugkopen wanneer hij wil elke mud met 26 Brabantse 

dobbel, 1 mud rogge voor de pacht van het jaar van wederkoop, en met 

levering van achterstallige termijnen. Per keer niet minder terug te 

kopen dan 1 mud. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in 

aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Willelmus Everardi van 

Onstaden, Gerardus zv Lambertus Rijxken en Franco Nolleken. 

 

X 

Et poterit redimere quemlibet modium dicte paccionis cum XXVI 

Brabant dobbel seu valore et cum uno modio siliginis pro paccione 
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anni redempcionis et cum arrestadiis si que deficerint et poterit 

redimere d....... simul vel divisi quando sibi placuerit #et non 

redimet minus (dg: quam) una vice quam unum modium# (dg: et .) vel 

suis heredibus promittens ut in forma pro se et suis heredibus. 

Acta in camera scriptorum presentibus Johanne de Globo Willelmo 

Everardi de Onstaden Gerardo (dg: f) filio Lamberti Rijxken 

Francone Nolleken datum in v..... vigilia nativitatis Domini hora 

none. 

 

BP 1176 f 096r 11 do 29-12-1379. 

Gerardus gnd Ledich en Johannes van Amersoijen beloofden aan Henricus 

Jozollo 12 oude Franse schilden, met Vastenavond (di 07-02-1380; 

2+31+7=40 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Gerardus dictus Ledich et Johannes de Amersoijen promiserunt 

Henrico Iozollo XII aude scilde monete regis Francie ad 

carnisprivium pena II. Testibus Didderic Meus et Cnode datum feria 

quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1176 f 096r 12 do 29-12-1379. 

Arnoldus gnd Rover van Rode, zijn zoon Johannes en Jordanus Ansums 

soen van den Navelde beloofden aan Didderic van Zeelst 9½ oude 

schilden geld van Frankrijk of paijment dat in de beurs gaat, met 

Sint-Jacobus-Apostel aanstaande (wo 25-07-1380) te betalen. 

 

Arnoldus dictus Rover de Rode et Johannes eius filius et Jordanus 

Ansums soen van den Navelde promiserunt Didderic de Zeelst (dg: 

decem) #novem# cum dimidio scuta antiqua monete Francie vel 

pagamentum in burssa currentem! ad (dg: fetum) festum beati Jacobi 

apostoli proxime futurum persolvenda. Testes et datum ut supra. 

 

BP 1176 f 096r 13 vr 30-12-1379. 

Willelmus zvw Lambertus van den Arennest ev Jutta dvw Theodericus van 

Tunen droeg over aan Theodericus zvw voornoemde Theodericus van 

Tunen, tbv hem en zijn broer Henricus, alle goederen, die aan hem en 

zijn vrouw gekomen waren na overlijden van voornoemde Theodericus, 

resp. die aan hen zullen komen na overlijden van Katherina wv 

voornoemde Theodericus. 

 

Willelmus filius quondam Lamberti van den Arennest maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Jutte sue uxoris filie quondam 

Theoderici van (dg: den) Tunen omnia et singula bona hereditaria 

et parata sibi (dg: de) et dicte sue (dg: fi) uxori de morte 

quondam dicti Theoderici successione advoluta et post mortem 

Katherine relicte eiusdem quondam Theoderici successione 

advolvenda quocumque consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

(dg: vendidit) #supportavit# Theoderico filio dicti quondam 

Theoderici van Tunen ad opus sui et ad opus Henrici fratris 

eiusdem (dg: emptoris) promittens (dg: warandiam) #ratam servare# 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Cnode et Scrage 

datum sexta post nativitatis Domini. Tradetur littera ....... 

....... 

 

BP 1176 f 096r 14 wo 04-01-1380. 

Mechtildis Crulliart maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Johannes van Beircke zv Theodericus met 

zijn goederen. 

 

Mechtildis Crulliart omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Johannem de Beircke filium Theoderici cum suis bonis calumpniavit. 
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Testes Scrage et Lonijs datum quarta post circumcisionem. 

 

BP 1176 f 096r 15 wo 04-01-1380. 

Gerardus zvw Godefridus Gruwel beloofde aan Johannes Raven? 22 oude 

schilden na maning te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Godefridi Gruwel promisit Johanni Raven? 

XXII aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096r 16 ±wo 04-01-1380. 

Heijlwigis wv Johannes van den Hoernic van Oerscot verkocht aan 

Henricus zvw Johannes gnd Bollart van der Noetelen al haar 

erfgoederen. 

 

Heijlwigis relicta quondam Johannis van den Hoernic de Oerscot cum 

tutore omnia et singula (dg: suas #.......# hereditaria et parata) 

#suas hereditates# quocumque locorum (dg: consistentes sive) sitas 

ut dicebat he[reditarie vendidit] Henrico filio quondam Johannis 

dicti (dg: Bol) Bollart van der Noetelen promittens cum tutore 

ratam servare. 

 

 


