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1176 mf3 E 04 f.108. 

 Quarta post misericordiam: woensdag 27-04-1379. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 28-04-1379. 

 

BP 1176 f 108r 01 ±wo 27-04-1379. 

Ghisbertus Keijot, Theodericus van Essche en Johannes Priker 

beloofden dat zij ....ginem ....... uit de Dunge tbv voornoemde 

Nicholaus afstand zullen laten doen van voornoemd ....... van het 

kamp en stukje erfgoed. 

 

Ghisbertus Keijot Theodericus de Essche et Johannes Priker 

promiserunt quod ipsi ....ginem ....... ex de Dunge super predicto 

....... ....... campi et particula hereditatis ad opus dicti 

Nicholai facient renunciare taliter quod dicto Nicholao nullum 

dampnum exinde ....... Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 108r 02 ±wo 27-04-1379. 

Nicholaus Coel Dover? deed tbv Aleidis wv Johannes Rode, haar 

kinderen Johannes, Petrus, Elisabeth en Hadewigis en Emondus van der 

Straten afstand van een stuk land gnd dat Heienrode, in Berlicum, 

beiderzijds tussen Elisabeth Loeden? en haar kinderen. Aleidis zal 

het vruchtgebruik hebben in voornoemd stukje land. 

 

Nicholaus Coel (dg: Keelbreker #Donc) Dover?# super pecia terre 

dicta dat Heijenrode sita in parochia de Berlikem inter 

hereditatem Elisabeth Loeden? et eius liberorum ex utroque latere 

ut dicebat atque super toto jure ad opus Aleidis relicte quondam 

Johannis Rode Johannis Petri Elisabeth Hadewigis eius liberorum et 

ad opus Emondi van der Straten hereditarie renunciavit promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

condicione quod dicta Aleidis usufructum suum in dicta pecia terre 

possidebit post eius mortem ad dictos eius liberos et ad ....... 

....... Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 108r 03 wo 27-04-1379. 

Amelius van Baerdwijc droeg over aan Johannes Screijnmaker, tbv hem 

en Wijnkinus Screijnmaker, 1/5 deel van 10 morgen 5 hont land en van 

90 roeden land, gelegen bij de plaats gnd die Hogedon, welk 1/5 deel 

aan hem was overgedragen door voornoemde Wijnkinus. Slechts aan 

medepoorters van Den Bosch te vervreemden. 

 

Amelius de Baerdwijc quintam partem de decem jugeribus quinque 

hont terre et nonaginta v[irga]tis terre sitis prope locum dictum 

die Hoghedonc supportatam sibi a Wijnkino Screijnmaker ....... 

....... hereditarie supportavit Johanni Screijnmaker ad opus sui 

et ad opus dicti Wijnkini cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et non alienabit. 

Testes Ws et Ws datum quarta post miam. 

 

BP 1176 f 108r 04 wo 27-04-1379. 

Henricus Dicbier beloofde aan Leonius zvw Leonius van Erpe 33 

schilden van Frankrijk of Vlaanderen met Sint-Remigius aanstaande (za 

01-10-1379) te betalen. 

 

Henricus Dicbier promisit Leonio filio quondam Leonii de Erpe 

XXXIII scuta Flandrie vel Francie (dg: ad) vel valorem ad 

[Remi]gii proxime persolvenda. Testes Ws et Ws datum ut supra. 
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BP 1176 f 108r 05 wo 27-04-1379. 

Henricus Dicbier verkocht aan Johannes Leonii van Erpe een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

....... ....... van Jacobus Ghovije, ter plaatse gnd Gesel. 

 

Henricus Dicbier hereditariam paccionem (dg: he) unius modii 

siliginis mensure de Busco quam se solvendam habere dicebat 

purificatione ex ....... ....... Jacobi Ghovije sito in loco dicto 

Ghesel et ex eius attinentiis ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Leonii de Erpe promittens warandiam et obligationem in 

paccione deponere promisit sufficientem facere. Testes Berkel et 

Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1176 f 108r 06 wo 27-04-1379. 

Godefridus van Zomeren en zijn broer Henricus beloofden aan Rutgerus 

gnd Gobels soen van Bomel 35 Hollandse dobbel met Pinksteren 

aanstaande (zo 29-05-1379) te betalen. 

 

Godefridus de Zomeren et Henricus eius frater promiserunt Rutgero 

dicto Gobels soen de Bomel XXXV Hollant dobbel vel valorem ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes Berkel et Coptiten datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 108r 07 wo 27-04-1379. 

Johannes van Breda zv Ghiselbertus van Eijke droeg over aan Johannes 

nzvw Johannes zv Gerardus gnd Nicoels soen een huis en erf van 

Judocus van den Hoevel, in Den Bosch, in de Peperstraat, naast 

erfgoed van Yngrammus Pangelaert smid, aan hem gerechtelijk verkocht 

door Elisabeth dvw Johannes gnd Sneggelen. 

 

Johannes de Breda filius (dg: quondam) Ghiselberti de Eijke domum 

et aream Judoci van den Hoevel sitam in Busco in vico dicto 

Peperstraet contigue hereditatem Yngrammi Pangelaert fabri 

venditam sibi ab Elisabeth filia quondam Johannis dicti Sneggelen 

per judicem (dg: pro) prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni filio naturali quondam Johannis filii Gerardi dicti 

Nicoels soen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: testes da). Testes Ws et 

Ws datum ut supra. 

 

BP 1176 f 108r 08 wo 27-04-1379. 

Elisabeth dvw Henricus Sporbossche verkocht aan Henricus zv Johannes 

Mathijs soen 1/5 deel in (1) een huis en tuin in Boxtel, ter plaatse 

gnd Liemde, tussen Arnoldus zv Johannes van Meijensfoert enerzijds en 

de gemeint anderzijds, (2) een beemd in Boxtel, ter plaatse gnd des 

Heren Buenre, tussen Jacobus van der Vlaspreide enerzijds en 

Godefridus van den Loe anderzijds. 

 

Elisabeth filia quondam Henrici Sporbossche cum tutore quintam 

partem ad se spectantem in domo et orto sito in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Liemde inter hereditatem Arnoldi filii 

Johannis de Meijensfoert ex uno et inter communitatem ex alio 

atque in prato sito in dicta parochia in loco dicto des Heren 

Buenre inter hereditatem Jacobi van der Vlaspreide ex uno et 

hereditatem Godefridi van den Loe ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico filio Johannis Mathijs soen promittens cum tutore 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1176 f 108r 09 do 28-04-1379. 

Henricus zvw Theodericus Knoep droeg over aan Johannes zv Johannes 
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Kersmaker al zijn goederen. 

 

Henricus filius quondam Theoderici Knoep omnia bona sua tam 

mobilia quam immobilia hereditaria atque parata ubicumque locorum 

sita ut dicebat hereditarie supportavit Johanni filio Johannis 

Kersmaker promittens ratam servare. Testes Ws et Ws datum quinta 

post misericordiam. 

 

BP 1176 f 108r 10 do 28-04-1379. 

Johannes Kersmaker droeg over aan zijn zoon Johannes een steeg van de 

gemeint van Den Bosch, 1 morgen ½ hont land groot, in Hintham, tussen 

erfgoed gnd die Ziekerbeemd enerzijds en erfgoed gnd Brentens Peper 

anderzijds, aan hem overgedragen door Henricus gnd Crabbaert. Slechts 

aan medepoorters van Den Bosch te vervreemden. 

 

Johannes Kersmaker stegham quandam communitatis oppidi de Busco 

unum juger et dimidium hont terre continentem sitam in Hijntam 

inter hereditatem dictam die Ziekerbeemt ex uno et hereditatem 

dictam Brentens Peper ex alio supportatam sibi ab Henrico dicto 

Crabbaert prout in litteris hereditarie supportavit Johanni suo 

filio cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et non alienabit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 108r 11 do 28-04-1379. 

Johannes zv Johannes Kersmaker droeg over aan zijn vader Johannes de 

helft in een hofstad in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Ghibo Olisleger enerzijds en de 

gemeint anderzijds. 

 

Johannes filius Johannis Kersmaker medietatem ad se spectantem in 

domistadio sito in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter 

hereditatem Ghibonis Olisleger ex uno et (dg: hereditatem) inter 

communitatem ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni 

suo patri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 108r 12 do 28-04-1379. 

Petronella dvw Johannes Spijrinc van den Velde verhuurde aan 

Denekinus Luwe 1/3 deel in alle kampen, die waren van wijlen 

Godescalcus Roesmont, ter plaatse gnd Asmijt, voor een periode van 8 

jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1379). Denekinus 

zal de lasten van dit 1/3 deel dragen, uitgezonderd cijnzen aan de 

stad Den Bosch, die voornoemde Nella betaalt. 

 

X. 

Petronella filia quondam Johannis Spijrinc van den (dg: Vel) Velde 

(dg: ...) terciam partem ad se spectantem in omnibus campis que 

fuerant quondam Godescalci Roesmont sitis in loco dicto Asmijt ut 

dicebat locavit etc D#e#nekino Luwe ab eodem ad spacium octo 

annorum a Martini proxime futuro subsequentium possidendam 

promittens warandiam et obligationem deponere (dg: excep) et quod 

ipse #Denekinus# omnia onera dicte tercie partis portabit exceptis 

censibus oppidi quos dicta Nella solvet. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 108r 13 do 28-04-1379. 

Voornoemde Denekinus beloofde aan voornoemde Petronella, gedurende 4 

jaar, elk jaar met Sint-Martinus 2 Brabantse dobbel en 2 Hollandse 

dobbel te betalen, en na die 4 jaar, gedurende wederom 4 jaar, elk 

jaar 4 Brabantse dobbel met Sint-Martinus te betalen. Verder beloofde 
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hij de lasten van voornoemd 1/3 deel te dragen. 

 

Dictus Denekinus promisit #super omnia# dicte Petronelle ad 

spacium quatuor annorum proxime futurorum anno quolibet eorundem 

duos Brabant dobbel ac duos Hollant dobbel (dg: mediatim) Martini 

et pro primo a Martini proxime ultra annum atque post dictos 

quatuor annos ad spacium quatuor annorum deinceps subsequentium 

anno quolibet eorum IIIIor Brabant dobbel Martini persolvendos et 

quod ipse dictam terciam partem onera portabit ut supra. Testes 

datum. 

 

BP 1176 f 108r 14 do 28-04-1379. 

Voornoemde Denekinus beloofde aan hr Gerardus Groij, gedurende 8 

jaar, elk jaar 2 vette ganzen met Sint-Martinus te betalen. 

 

Dictus Denekinus promisit super omnia domino Gerardo Groij ad 

spacium octo annorum anno quolibet eorum duas ancas pingues in 

festo Martini et pro primo ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 108r 15 do 28-04-1379. 

(dg: Margareta van Best, en haar schoonzoons Godefridus zv Andreas en 

Theodericus zv Lambertus van den Arennest). 

 

(dg: Margareta de Best cum tutore Godefridus filius Andree et 

Theodericus filius Lamberti van den Arennest eius generi). 

 

BP 1176 f 108r 16 do 28-04-1379. 

Johannes van Zwal..en verkocht aan Rodolphus van Engelant de 

westelijke helft van een erfgoed in Hintham, tussen Johannes van 

Kessel enerzijds en Cristianus zv Ludekinus van Zeelst en Theodericus 

van Engelant anderzijds, belast met 1 zester rogge aan het klooster 

Porta Celi. 

 

Johannes de Zwal..en medietatem (dg: domus) hereditatis site in 

Hijntam inter hereditatem Johannis de Kessel ex uno et hereditatem 

Cristiani filii Ludekini de Zeelst et Theoderici de Engelant ex 

alio scilicet illam medietatem que sita est versus partem 

occidentalem ut dicebat hereditarie vendidit Rodolpho de Engelant 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno sextario 

siliginis conventui de Porta Celi solvendo. Testes Ghisbertus et 

Tilkini? datum ut supra. 

 

BP 1176 f 108r 17 do 28-04-1379. 

Johannes van Heze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Heze prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 108r 18 do 28-04-1379. 

Johannes? ridder van Eijndoven? en Godefridus? van Woensel zv 

Lambertus gnd Maets beloofden aan Laurencius zv Stephanus van Wetten 

30 Franse schilden met Maria-Geboorte aanstaande (do 08-09-1379) te 

betalen. 

 

Johannes? ridder de Eijndoven? et Godefridus? de Woensel filius 

Lamberti dicti Maets promiserunt Laurencio filio Stephani de 

Wetten XXX scuta Francie vel valorem ad festum nativitatis Marie 

proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 108r 19 do 28-04-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
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Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf3 E 05 f.108v. 

 Sexta post octavam pasce: vrijdag 22-04-1379. 

 Sabbato post octavam pasce: zaterdag 23-04-1379. 

 Dominica misericordia: zondag 24-04-1379. 

 Secunda post misericordiam: maandag 25-04-1379. 

 

BP 1176 f 108v 01 vr 22-04-1379. 

Willelmus Brodeken beloofde aan Mathijas van Dordrecht gedurende 4 

jaar, elk jaar met Pinksteren 2 nobel1 te betalen. 

 

Willelmus Brodeken promisit Mathije de Do[2rdrech]t ad [s]pacium 

quatuor annorum sine medio anno quolibet eorum duos nobel vel 

valorem in festo penthecostes et pro primo #solucionis ad.....# a 

penthecostes proxime ultra annum et sic deinceps. Testes 

Ghisbertus et ....... ....... datum sexta post octavam pasce. 

 

BP 1176 f 108v 02 vr 22-04-1379. 

Henricus van den Bruggen verkocht aan Johannes zvw Ghibo van den 

Boegaerde een stuk land in Vessem, tussen erfg van Ghibo Hennen 

enerzijds en Johannes zv ....... anderzijds, en een stuk land van 

Ghibo? ....... een schuur heeft gebouwd, belast met ....... ....... 

aan de naburen aldaar, en 4 penning aan het kapittel van Oirschot. 

 

Henricus van den Bruggen ?per peciam terre sitam in parochia de 

Vessem inter hereditatem heredum Ghibonis Hennen ex uno et 

hereditatem Johannis filii ....... ex alio ut dicebat #et 

particulam terre Ghibonis? (dg: .......) h....... horreum 

edificavit# hereditarie vendidit Johanni filio filio quondam 

Ghibonis van den Boegaerde promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis ....... ....... vicinis ibidem et IIIIor denariis 

capitulo de Oerscot inde solvendis. Testes Ghisbertus et Berkel 

datum sexta post octavam pasce. 

 

BP 1176 f 108v 03 vr 22-04-1379. 

Henricus van Ghesel droeg over aan Arnoldus zv voornoemde Arnoldus 

Necker een erfpacht van ½ mud rogge, maat van Vessem, die Arnoldus 

Necker beloofd had aan hem met Lichtmis in Vessem te leveren, gaande 

uit 3 delen van zekere erfgoederen in Vessem. 

 

Henricus de Ghesel hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Vessem quam Arnoldus (dg: Necke) Necker sibi dare et 

solvere promiserat hereditarie purificatione et in Vessem tradere 

ex tribus partibus quarundam hereditatum sitarum in parochia de 

Vessem [prout in] litteris supportavit Arnoldo filio dicti Arnoldi 

Necker cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 108v 04 vr 22-04-1379. 

Johannes zv Henricus gnd Espinant droeg over aan Gheerburgis wv 

Willelmus Luppen soen van Lommel (1) de helft in alle goederen, die 

voornoemde Willelmus nagelaten heeft, van welke helft voornoemde 

Gheerburgis het vruchtgebruik had overgedragen aan voornoemde 

Johannes, (2) alle goederen, die aan voornoemde Johannes gekomen 

                         
1 Zie → BP 1176 f 202v 01 ±do 28-03-1381, verklaring dat 2 nobel 

betaald is in afkorting van het totale bedrag. 
2 Aanvulling op basis van BP 1176 f 202v 01. 
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waren na overlijden van Willelma dvw voornoemde Willelmus. 

 

Johannes filius Henrici dicti Espinant medietatem ad se de jure 

hereditario spectantem in omnibus bonis que Willelmus Luppen soen 

de (dg: Lonnel) Lommel in eius morte post reliquit quocumque 

locorum sitis de qua medietate Gheerburgis relicta dicti quondam 

Willelmi usufructum suum dicto Johanni supportaverat ut dicebat 

hereditarie supportavit dicte (dg: Gertu) Gheerburgi promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus 

et Tilkini? datum ut supra. 

Atque omnia bona dicto Johanni sibi de morte quondam Willelme 

filie dicti quondam Willelmi successione hereditarie advoluta 

quocumque locorum situata ut dicebat. 

 

BP 1176 f 108v 05 vr 22-04-1379. 

Henricus Loij, Johannes Hovelman, Johannes zvw Johannes gnd Heirde en 

Arnoldus Meester zvw mr Wolterus, voor zich en voor alle vrienden en 

bloedverwanten, verklaarden verzoend te zijn met Petrus Basewijn zv 

Rodolphus van Dueren en Sijmon gnd Ebben soen en hun vrienden en 

bloedverwanten, mbt de dood van wijlen Arnoldus zv Johannes Kemmer, 

veroorzaakt door voornoemde Petrus en Sijmon. 

 

Henricus Loij (dg: Arnoldus) #Johannes# Hovelman Johannes filius 

Johannis dicti quondam Heirde et Arnoldus Meester filius quondam 

magistri Wolteri pro se et omnibus suis amicis et consanguineis 

genetis et generandis #recognoverunt se reconciliatos# cum (dg: 

omnibus amicis et consanguineis) Petro Basewijn filii! Rodolphi de 

Dueren et Sijmonis! dicti! Ebben soen et eorum amicis et 

consanguineis genetis et generandis occacione necis quondam 

Arnoldi filii Johannis Kemmer facte ut dicitur per dictos Petrum 

et Sijmonem ut dicebant et promiserunt pro se et omnibus suis 

amicis et consanguineis genetis et generandis ratam servare. 

Testes Ghisbertus Willelmus et Ws datum ut supra. Detur. 

 

BP 1176 f 108v 06 vr 22-04-1379. 

Ghibo Keijot, diens broer Henricus, Johannes Basijn en diens broer 

Rodolphus beloofden aan voornoemde Henricus Loij, Johannes Hovelman, 

Johannes Heirde en Arnoldus Meester 40 oude schilden, een helft te 

betalen met Pinksteren (zo 29-05-1379) en de andere helft met 

Maria-Geboorte aanstaande (do 08-09-1379), wegens “perreconsiliatio” 

mbt de dood van voornoemde Arnoldus Kemmer. 

 

Ghibo Keijot Henricus eius frater Johannes Basijn et Rodolphus 

eius frater promiserunt dictis Henrico Loij #Johanni Hovelman# 

Johanni Heirde Arnoldo Meester XL aude scilde mediatim 

penthecostes et mediatim nativitatis Marie proxime persolvenda 

scilicet de perreconciliacione necis Arnoldi Kemmer predicti. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 108v 07 vr 22-04-1379. 

Voornoemde Ghibo en de zijnen beloofden aan voornoemde Henricus Loij 

en de zijnen 7 oude schilden binnen een jaar volgens zoenrecht te 

betalen, wegens “hereditaria reconsiliatio” mbt de dood van 

voornoemde Arnoldus. 

 

Dicti Ghibo et eius socii promiserunt dictis Henrico Loij et eius 

sociis VII aude scilde infra annum ad omne jus reconciliacionis 

persolvenda scilicet de hereditaria reconciliacione necis dicti 
?quondam Arnoldi ut supra. Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 108v 08 vr 22-04-1379. 

(dg: Voornoemde Ghibo Keijot, zijn broer Henricus, Johannes Basijn en 

Rodolphus beloofden aan Johannes gnd Ho). 

 

(dg: Dictus Ghibo Keijot Henricus eius frater Johannes Basijn et 

Rodolphus promiserunt Johanni dicto Ho). 

 

BP 1176 f 108v 09 vr 22-04-1379. 

Godefridus van Zomeren en zijn broer Henricus beloofden aan Rutgerus 

zv Gobelinus Susman van Maesbomel 35 Hollandse dobbel met Pinksteren 

aanstaande (zo 29-05-1379) te betalen. 

 

Godefridus van Zomeren et Henricus eius frater promiserunt Rutgero 

filio Gobelini Susman de Maesbomel XXXV Hollant dobbel vel valorem 

ad penthecostes proxime persolvendos. 

 

BP 1176 f 108v 10 za 23-04-1379. 

Henricus Leijdecker verkocht aan Willelmus Loijer een n-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren uit een b-erfpacht 

van ½ mud rogge en 1 mud rogge, maat van Oirschot, die de broers 

Willelmus, Nicholaus, Theodericus en Johannes, kvw Theodericus 

Hoechnevens Hoghe Neven, met Kerstmis leveren, gaande uit een huis, 

tuin en andere erfgoederen, die voornoemde broers in pacht gekregen3 

hadden van voornoemde Henricus, in Oirschot, ter plaatse Straten. 

Na overlijden van voornoemde Willelmus gaat de pacht naar zijn zoon 

Willelmus, verwekt bij zijn vrouw Katherina. 

 

Henricus Leijdecker hereditarie vendidit Willelmo Loijer 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione ex hereditaria (dg: pas) 

paccione dimidii modii silginis et unius modii !siliginis mensure 

de Oerscot quam Willelmus Nicholaus Theodericus et Johannes 

fratres liberi quondam Theoderici Hoechnevens #Hoghe Neven# 

solvere tenentur nativitatis Domini ex domo orto ac ceteris 

hereditatibus quos dicti fratres erga dictum Henricum (dg: .) ad 

pactum acquisiverant sitis in parochia de Oerscot in loco dicto 

Straten ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere in dicta paccione existentem promisit sufficientem facere 

hoc addito quod dicta paccio post mortem dicti Willelmi ad 

Willelmum suum filium ab eo et Katherina eius (dg: filia) uxore 

genitum et ad neminem alium revertet. Testes Ghisbertus et 

Coptiten datum sabbato post octavam pasce. 

 

BP 1176 f 108v 11 zo 24-04-1379. 

Emondus Rover en Rodolphus van Gravia beloofden aan Walterus van Erpe 

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

 

Emondus Rover et Rodolphus de Gravia promiserunt (dg: J) Waltero 

de Erpe LV aude scilde ad Martini persolvenda. Testes Ws et Ws 

datum dominica mia. 

 

BP 1176 f 108v 12 ma 25-04-1379. 

Godefridus Punder beloofde aan voornoemde Wolterus 12 oude schilden 

met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1379) te betalen. 

 

Godefridus Punder promisit dicto Woltero XII aude scilde ad Jacobi 

proxime persolvenda. Testes Ghisbertus et Coptiten datum secunda 

                         
3 Zie ← BP 1175 f 232v 15 di 23-07-1370, uitgifte van de goederen 

voor een pacht van 1 mud rogge en 2 mud gerSint- 
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post mia. 

 

BP 1176 f 108v 13 ma 25-04-1379. 

Henricus Dicbier verkocht aan Reijnerus gnd Claes soen van Haerlem 

een n-erfcijns van 25 oude Franse schilden, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een stenen huis met ondergrond van wijlen zijn vader, in 

Den Bosch, aan de Markt, van welk huis zijn moeder jkvr Elsebena het 

vruchtgebruik aan hem had afgestaan. 

 

Henricus Dicbier hereditarie vendidit Reijnero dicto Claes soen de 

Haerlem hereditarium censum XXV aude scilde monete Francie (dg: 

vel Flandrie) vel valorem (dg: .......) solvendum hereditarie (dg: 

mediatim) nativitatis Domini ex domo lapidea et fundo quondam sui 

patris sita in Busco ad forum atque ex omnibus eius attinentiis de 

qua domo domicella Elsebena eius mater ?eius usufructum suum sibi 

resignaverat prout in litteris quas vidimus promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere promisit sufficientem facere. 

Testes Ws et Ws datum secunda post misericordiam. 

 

BP 1176 f 108v 14 ma 25-04-1379. 

Jacobus van Hedel beloofde aan Nicholaus bvw Arnoldus Vos van Driel 

een n-erfcijns van 2 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

al zijn goederen. Overhandigen aan de vrouw van voornoemde Jacobus. 

 

Jacobus de Hedel promisit super habita et habenda se daturum 

Nicholao fratri quondam Arnoldi Vos de Driel hereditarium censum 

II librarum monete hereditarie Johannis ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis. Testes Ghisbertus et Tilkini? datum ut supra. 

Detur uxori dicti Jacobi. 

 

BP 1176 f 108v 15 ma 25-04-1379. 

Aleidis wv Johannes gnd Rode zvw Johannes Rode, Johannes, Petrus, 

Elisabeth en Hadewigis, kv voornoemde Aleidis en Johannes, Emondus 

van der Straten ev Beatrix, dv voornoemde Elisabeth en Johannes, 

deden tbv Nicolaus gnd Coel afstand van (1) ¼ deel van een kamp van 

voornoemde wijlen Johannes, in Eilde, tussen erfgoed van de broeders 

van Porta Celi enerzijds en Rodolphus van der Spoirt en kv Ludovicus 

van der Spoirt anderzijds, (2) een stukje land in Berlicum, ter 

plaatse gnd Darendonk, welk ¼ deel en stukje voornoemde wijlen 

Johannes verworven had van Godefridus van Rode. Voorts zullen ze de 

schepenbrief overdragen mbt (onleesbaar). 

 

(dg: Heilwigis) Aleidis relicta quondam Johannis dicti Rode filii 

quondam Johannis Rode Johannes Petrus Elisabeth Hadewigis liberi 

dictorum Aleidis et Johannis Emondus van der Straten maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Beatricis eius uxoris filie dictorum 

Elisabeth et Johannis super quarta parte campi dicti quondam 

Johannis siti (dg: in parochia de ..) in Elde inter hereditatem 

fratrum de Porta Celi ex uno et hereditatem Rodolphi (dg: et 

liberorum) van der Spoirt (dg: ex alio) et liberorum Ludovici van 

der Spoirt ex alio insuper super particula [terre] sita in 

parochia de Berlikem in loco dicto Darendonc (dg: ..) quas (dg: 

partem) quartam partem campi et particulam terre dictus [quondam] 

Johannes erga Godefridum de Rode acquisiverat ut dicebat atque 

super toto jure ad opus Nicolai dicti Coel (dg: Keelbreker) 

hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte eorum et dicti quondam Johannis deponere 

preterea promiserunt dicti debitores dicto Nicholao quod ipsi 

dicto Nicholao concedent et porrigent litteras scabinorum quas sub 

se habent mentionem facientes de dicta ....... ....... ....... 

....... ....... partem ....... ....... ....... Johannes .... bonis 
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erga ....... ....... ....... ....... ....... 

 

1176 mf3 E 06 f.109. 

 Quinta post jubilate: donderdag 05-05-1379. 

 Sexta post misericordia: vrijdag 29-04-1379. 

 Sabbato post misericordiam: zaterdag 30-04-1379. 

 In die Philippi et Jacobi: zondag 01-05-1379. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 20-05-1379. 

 

BP 1176 f 109r 01 ±do 05-05-1379. 

Johannes zv Johannes Wordragen? droeg waarschijnlijk over aan zijn 

zoon Egidius waarschijnlijk zijn deel/helft in de helft van ...... 

....... ......., bij de plaats gnd die O.ten.....se Donk, tussen Bodo 

van Tiela enerzijds en ....... anderzijds, welke helft voornoemde 

Johannes en zijn zoon Egidius verworven hadden van de stad Den Bosch. 

Slechts aan medepoorters van Den Bosch te vervreemden. 

 

Johannes filius Johannis Wordragen? ....... ....... ....... ....... 

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

....... ....... ....... prope locum dictum die O.ten...#..sche# 

Donc inter hereditatem Bodonis de Tiela ex uno et inter ....... ex 

alio [quam] medietatem dicti Johannes et Egidius eius filius erga 

oppidum de Busco acquisiverant prout in litteris vero sigillo 

....... ....... ....... dicto Egidio cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et 

non alienabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 109r 02 do 05-05-1379. 

Hubertus Abt schoenmaker verkocht aan Godefridus Robben soen (1) de 

helft van 4 stukken land, in Berlicum, tussen Belver en Middelrode, 

(1a) gnd die Doornakker, (1b) ter plaatse gnd aan den Eikenenbos, 

(1c) op de plaats gnd op den Geer, (1d) ....... ....... ter plaatse 

gnd aan den Speelberg, (2) de helft van ?2 beemden, eertijds behorend 

aan Johannes gnd Over.eij......., tussen de plaats gnd Speelheuvel en 

de plaats gnd de Heienrode, belast met 5 ..... rogge, Bossche maat, 

aan de kerk van Rosmalen. 

 

Solvit. 

Hubertus Abt sutor medietatem ad se spectantem hereditatum 

infrascriptarum #quatuor peciarum terre# sitarum in parochia de 

Berlikem inter Belver [et] Middelroede videlicet (dg: de pecia 

terre) #quarum una# dicta die (dg: Donckeracker) Doernacker (dg: 

altera sita atque de pecia terre) #altera# sita [ad locum] dictum 

aen den Eijkenenbosch (dg: insuper de pecia terre) #tercia# sita 

super locum dictum op den Gheer et quarta pecia ....... ....... ad 

locum dictum aen den Speelberch atque #medietatem# ?duorum prat-

(dg: -a)-orum spectantium dudum ad Johannem dictum Over.eij....... 

inter locum dictum Spelehovel et inter locum dictum den Heijenrode 

ut dicebat (dg: dedit ad hereditariam paccionem Godefrido dicto 

Robben soen ab eodem pro) hereditarie vendidit Godefrido Robben 

soen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

quinque ....... siliginis mensure de Busco ecclesie de Roesmalen 

solvendis. Testes WS et Ws datum quinta post jubilate. 

 

BP 1176 f 109r 03 vr 29-04-1379. 

Johannes, Truda en Margareta, kvw Willelmus Neven, en Elisabet dvw 

Nicholaus gnd ....... ....... gaven uit aan Godefridus van den Kolke 

1 morgen 4½ hont land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Zaren, tussen 

voornoemde Godefridus van den Kolke enerzijds en Wellinus Scilder 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 40 

schelling, 1 groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 
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penningen gerekend of ander paijment, met Sint-Martinus te betalen, 

reeds belast met waterlaten. 

 

Godefridus solvit. 

Johannes Truda et Margareta liberi quondam Willelmi Neven et 

Elisabet filia quondam Nicholai dicti ....... ....... [cum tutore] 

unum juger quatuor et dimidium hont terre sita in parochia de 

Roesmalen in loco dicto die Zaren inter Go[defridi] van den Kolke 

ex uno et hereditatem Wellini Scilder ex alio ut dicebant dederunt 

ad hereditarium censum dicto Godefrido ab e[odem pro] hereditario 

censu XL solidorum grosso turonensi denario monete regis Francie 

pro XVI denariis computato vel alterius pagamenti dando dictis 

quatuor ....... [a dicto] Godefrido hereditarie Martini ex 

premissis promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis aquaductibus ad premissa ....... ....... et 

alter repromisit. Testes Ghisbertus et Tilken datum sexta post 

miam. 

 

BP 1176 f 109r 04 vr 29-04-1379. 

Johannes zv Ywanus Neve verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Ywani Neve prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 109r 05 vr 29-04-1379. 

Johannes gnd Cleijmenssen van der Heide beloofde aan Everardus van 

Onstaden 6 pieter en 8 Vlaamse plakken met Pasen aanstaande (zo 25-

03-1380) te betalen. 

 

Johannes (dg: Cleijmens) #dictus Cleijmenssen# van der Heide 

promisit Everardo de Onstaden (dg: VIII peter) VI peter et VIII 

Fleemsche placken ad pasca proxime persolvendos. Testes Berkel et 

Coptiten datum supra. 

 

BP 1176 f 109r 06 za 30-04-1379. 

Jacobus van Hedel en zijn zoon Arnoldus Vos beloofden aan Gerardus 

Hacke 80 Dordrechtse dobbel ....... ....... te betalen. 

 

Jacobus de Hedel et Arnoldus Vos eius filius promiserunt Gerardo 

Hacke LXXX Dordrecht dobbel vel valorem ad ....... persolvendos. 

Testes Ghisbertus et Tilken datum sabbato post miam. 

 

BP 1176 f 109r 07 za 30-04-1379. 

Godefridus zv Andreas van Berlikem verkocht aan Willelmus gnd Hels 1 

bunder land uit 2 bunder, die waren van wijlen Wijn....... van 

Gravia, ter plaatse gnd Roempot, in Rosmalen, naast erfgoed gnd Heren 

Melis Hoeve?, welke 2 bunder voornoemde Godefridus verworven had van 

Rutgerus van Woessic en zijn broer Johannes, voornoemde bunder belast 

met 1 oude groot. 

 

Godefridus filius Andree de Berlikem unum bonarium terre de duobus 

bonariis que fuerant quondam Wijn....... de Gravia sitis in loco 

dicto Roempot in parochia de Roesmalen iuxta hereditatem dictam 

Heren Melijs Hoeve? [que] duo bonaria dictus Godefridus erga 

Rutgerum de Woessic et Johannem eius fratrem acquisiverat ut 

dicebat hereditarie vendidit Willelmo dicto Hels promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto uno antiquo grosso de 

dicto bonario solvendo. Testes Ghisbertus et Berkel datum ut 

supra. 
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BP 1176 f 109r 08 za 30-04-1379. 

Johannes Bessellen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Bessellen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 109r 09 za 30-04-1379. 

Johannes van Beke vleeshouwer beloofde Henricus van Amersfoert op 

zijn kosten te onderhouden, zolang hij leeft. 

 

Solvit 3 plack. 

Johannes de Beke carnifex promisit super omnia Henrico de 

Amersfoert quod ipse Johannes dictum Henricum tenebit et servabit 

....... in expensis dicti Johannis quamdiu idem Henricus vixerit 

videlicet super omnia sua necessaria de poto ....... ....... 

....... equaliter dicto Johanni. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 109r 10 za 30-04-13794. 

Henricus zv hr Theodericus van Haren ridder verkocht aan Gerardus van 

Uden een b-erfrente van 50 pond, 1 groot Tournoois etc voor 16 

penningen gerekend, uit een erfrente van 150 pond voornoemd geld, die 

hr Rutgerus heer van Herpen beloofd had aan Theodericus van Haren 

....... vv voornoemde hr Theodericus van Haren, tbv voornoemde hr 

Theodericus en jkvr Maria, ev voornoemde hr Theodericus sv voornoemde 

hr Rutgerus heer van Herpen, gaande uit geheel de heerlijkheid 

Herpen, welke cijns van 150 pond voornoemde hr Theodericus 

overgedragen had aan zijn voornoemde zoon Theodericus, en welke cijns 

van 50 pond met Kerstmis wordt betaald. 

 

Henricus filius domini Theoderici de Haren militis annuum et 

hereditarium redditum quinquaginta librarum grosso turonensi etc 

pro X[VI denariis] computato vel valorem ex hereditario redditu C 

et L librarum dicte monete quem censum C et L librarum predictum 

dominus Rutgerus dominus de Herpen Theoderico de Haren ....... 

patri dicti domini Theoderici de Haren ad opus eiusdem domini 

Theoderici (dg: ad) atque ad opus domicelle Marie uxoris ipsius 

domini Theoderici sororis dicti domini Rutgeri domini de Her[pen] 

ex integro dominio de Herpen atque ex omnibus et singulis bonis ad 

dictum dominium spectantibus d annuatim dare et solvere promiserat 

et quem censum (dg: C et L) centum et quinquaginta librarum 

predictum dictus dominus Theodericus predicto Theoderico suo filio 

supportaverat prout (dg: .) in litteris (dg: hereditarie vendidit 

Gerardo de Uden) et qui census L librarum . ?antea erit solvendus 

in nativitatis Domini ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo de 

Uden promittens warandiam et obligationem in dicto censu C et L 

librarum deponere. Testes dominus Arnoldus et Coptiten datum 

sabbato post miam. 

 

BP 1176 f 109r 11 za 30-04-1379. 

Een vidimus maken van 2 brieven. Gerardus van Uden beloofde, zo 

nodig, de brieven ter hand te stellen aan voornoemde Theodericus. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris et Gerardus de Uden promisit 

dicto Theoderico reddere dum opus habuerit etc ut in forma. Testes 

datum ut supra. 

 

                         
4 Hr Theodericus van Haren. 

1. Hr Theodericus van Haren ridder * jkvr Maria sv heer Rutgerus 
heer van Herpen, 

a. Henricus. 
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BP 1176 f 109r 12 za 30-04-1379. 

Ghibo Buijke en Ghibo Herinc beloofden aan Petrus Merlo 100 oude 

Franse schilden met Sint-Jan (vr 24-06-1379; 31+24=55 dgn) te betalen 

op straffe van 10. 

 

Ghibo Buijke et Ghibo Herinc promiserunt Petro Merlo C aude scilde 

Francie ad Johannis pena X. Testes dominus Arnoldus et Tilken 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 109r 13 za 30-04-1379. 

Goessuinus Herinc zvw Johannes Kael: een n-erfcijns van 3 pond geld, 

uit een erfcijns van 10 pond voornoemd geld, die Hubertus van Gemert 

moet betalen aan voornoemde Goessuinus, een helft met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit 1/3 deel van een huis en erf in 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Goessuinus Herinc filius quondam Johannis Kael hereditarium censum 

trium librarum monete ex hereditario censu X librarum dicte monete 

[quem] Hubertus de Gemert dicto Goessuino d solvere tenetur 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex (dg: .. uno) 

tercia parte domus et aree site in. 

 

BP 1176 f 109r 14 za 30-04-1379. 

Voornoemde Goessuinus Herinc beloofde aan Egidius Steenweg 20 

Brabantse dobbel met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1379) te 

betalen. 

 

Goessuinus Herinc predictus promisit Egidio Steenweg XX Brabant 

dobbel ad penthecostes proxime. Testes Berkel et Coptiten ....... 

....... 

 

BP 1176 f 109r 15 zo 01-05-1379. 

Theodericus Zuetmollic droeg over aan zijn dochter Elisabet zijn 

vruchtgebruik in alle goederen, die aan zijn dochter Elisabet waren 

gekomen na overlijden van zijn vrouw Elisabet dv Gerardus Loij, resp. 

die aan haar zullen komen na overlijden van voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus Zuetmollic usufructum et totum jus #etc# quos habet in 

omnibus bonis que Elisabet sue filie de morte quondam Elisabet sue 

uxoris filie (dg: q) Gerardi Loij successione hereditarie sunt 

advoluta atque post mortem dicti Theoderici successione 

hereditarie sunt advolvenda quocumque [locorum] sita ut dicebat 

legitime supportavit dicte Elisabet sue filie promittens ratam 

servare. Testes Ghisbertus et Tielken datum in die Philippi .. 

....... 

 

BP 1176 f 109r 16 vr 20-05-1379. 

Voornoemde Elisabet dv Theodericus Zuetmollic verkocht voornoemde 

goederen aan Arnoldus Veer van Hedel. 

 

Dicta Elisabet cum tutore dicta bona omnia hereditarie vendidit 

Arnoldo Veer de Hedel promittens #[super] habita et [habenda]# 

[cum tutore] ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: 

deponere testes Tilken et Berkel datum ?dominica .......). Testes W 

et W datum in crastino ascensionis. 

 

1176 mf3 E 07 f.109v. 

 Quinta post jubilate: donderdag 05-05-1379. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 06-05-1379. 

 Ipso die Servacii: vrijdag 13-05-1379. 
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BP 1176 f 109v 01 do 05-05-1379. 

....... ....... ....... beloofde of verkocht ?aan ....... van den 

Brekelen, Margareta ....... ....... Petrus? van Beke? een lijfpacht 

van .. zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk land, 4 lopen rogge groot, in Oss, 

tussen jkvr Bela wv Theodericus van Steenre enerzijds en Henricus zv 

Roverus van Vladeracken anderzijds. 

 

....... ....... ....... ....... van den Brekelen Margarete ....... 

....... Petri? de Beke? vitalem [pensionem] ....... sextariorum 

siliginis mensure de Busco solvendam ad eius vitam [nativitatis] 

Domini et in Busco tradendam ex pecia terre IIIIor lopina siliginis 

in semine capiente sita in parochia de Os inter hereditatem 

domicelle (dg: Bek) Bele relicte Theoderici de Steenre ex uno et 

hereditatem Henrici filii Roveri de Vladeracken ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere promittens 

sufficientem facere et cum mortua etc. Testes Berkel et Coptiten 

datum quinta post jubilate. 

 

BP 1176 f 109v 02 do 05-05-1379. 

Bertoldus zv Wolterus Bertouds soen gaf uit aan Henricus en Johannes, 

kvw Henricus Brabant, de helft van een stuk land in Oisterwijk, 

tussen Rodolphus van Oekel enerzijds en de gemene weg anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de hertogencijns en thans voor een 

n-erfpacht van 17½ lopen rogge, Bossche maat, met ?Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelden de broers de andere 

helft tot onderpand. 

 

Bertoldus filius (dg: Woltheri) Wolteri Bertouds soen (dg: unam 

peciam) #medietatem pecie# terre site in parochia de Oesterwijc 

inter hereditatem Rodolphi de Oekel ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico et 

Johanni liberis quondam Henrici Brabant ab eisdem pro censu ducis 

etc et pro hereditaria paccione XVIIJ lopinorum siliginis mensure 

de Busco dando dicto Bertoldo a dictis fratribus ?purificatione et 

in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis 

....... obligationem deponere et alii repromiserunt et ad maiorem 

dicti fratres alteram medietatem dicte pecie terre ad pignus 

imposuerunt. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 109v 03 do 05-05-1379. 

De broers ......., Udemannus, Johannes en Thomas, kvw Johannes 

Meester, beloofden aan Johannes van Gherwen zv Henricus van den Campe 

12 pieters leuvens met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1379) te 

betalen. 

 

....... Udemannus Johannes et Thomas fratres liberi quondam 

Johannis Meester promiserunt Johanni de Gherwen #filio Henrici van 

den Campe# XII peters Lovanienses ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 109v 04 do 05-05-1379. 

Theodericus zvw hr Johannes Rover verkocht aan Everardus van den 

Water het elsenhout in 12 bunder land van voornoemde Theodericus, ter 

plaatse gnd ten Hornok, zoals gemarkeerd. Hij moet het hout “stocs 

orber” (kennelijk: in behoorlijke stapels) zagen, en het uiterlijk 

eind mei over 2 jaar afgevoerd hebben. Bij het afvoeren van het hout 

laat hij zijn beesten in die 12 bunder weiden. 

 

Theodericus filius quondam domnini Johannis Rover ligna #alnea# 

ipsius Theoderici consistentia in duodecim bonariis terre ipsius 
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Theoderici sitis in loco dicto ten Hornoc prout huiusmodi ligna 

ibidem sunt signata ut dicebat legitime vendidit Everardo van den 

Water [promitte]ns warandiam tali condicione quod ipsa! dicta ligna 

secabit ad profectum structi dicti stocs orber et quod huiusmodi 

ligna [a s]uo fundo a fine presentis mensis maij ultra (dg: unum) 

duos annos amovebit et quod ipse suas bestias tempore [quo 

huiusm]odi ligna deportare faciet in dictis XII bonariis depascet. 

Testes Ws et Willelmus datum ut ?infra. 

 

BP 1176 f 109v 05 do 05-05-1379. 

Voornoemde Everardus beloofde aan voornoemde Theodericus 108 oude 

schilden van Frankrijk of Vlaanderen of de waarde met Pinksteren (zo 

29-05-1379) en 108 oude schilden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1379) te betalen. 

 

Dictus Everardus promisit dicto Theoderico (dg: IIc) centum et octo 

aude scilde #Francie vel Flandrie vel valorem# ad penthecostes et 

C et (dg: ...) octo aude scilde ad nativitatis (dg: J) Domini 

proxime persolvenda. Testes Ws et Ws datum quinta post jubilate. 

 

BP 1176 f 109v 06 do 05-05-1379. 

Mijchael smid? van Waelwijc gaf uit aan Lambertus zvw Wolterus gnd 

Vos 2 akkers in Waalwijk, tussen Johannes Bruijn enerzijds en 

voornoemde Mijchael anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan 

de plaats gnd ter Schut toe, zoals omgraven; de uitgifte geschiedde 

voor een erfpacht van 1 lopen haver en 4 ganzen, sloten en dijken, en 

thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Andreas in Den Bosch te leveren. 

 

Mijchael fa[ber?] de Waelwijc (dg: ?dimidium et ?dimidium) #duos# 

agros sitos in parochia de Waelwijc inter hereditatem Johannis 

Bruijn ex uno et hereditatem dicti Mijchaelis ex alio tendentes a 

communi platea ad locum dictum ter (dg: Scut) Scut toe #prout 

ibidem sunt circumfossati (dg: prout huc usque coluit Lambertus 

....)# ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Lamberto filio 

quondam Wolteri dicti Vos ab eodem hereditarie possidendos pro 

hereditaria paccione unius lopini avene et quatuor ancarum exinde 

[solvendis atque] pro fossatis et aggeribus ad hos spectantibus 

etc et pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco danda dicto Mijchaeli hereditarie Andree et in Busco 

tradenda promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et promisit super omnia sufficientem facere. (dg: 

testes datum ut supra) Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 109v 07 do 05-05-1379. 

Jacobus van Herzel zvw Luppertus en Johannes zv Johannes van Brede 

beloofden aan Willelmus van Audenhoeve 5 oude schilden met 

Allerheiligen aanstaande (di 01-11-1379) te betalen. 

 

Jacobus de Herzel #filius quondam Lupperti Johannes filius 

Johannis de Brede promiserunt# promisit Willelmo de Audenhoeve V 

aude scilde ad omnium sanctorum proxime persolvenda. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 109v 08 do 05-05-1379. 

Johannes van Bucstel vernaderde ½ bunder turf, gelegen ter plaatse 

gnd Huisven, aan Godefridus ?zv Johannes van den Hezeacker verkocht 

door Theodericus Rover. De ander week en hij droeg weer over. 

 

Johannes de Bucstel prebuit ad redimendum dimidium bonarium 

cespitum situm in loco dicto Huijsvenne venditum Godefrido [filio?] 
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Johannis van den Hezeacker a Theoderico Rover ut dicebat et alter 

cessit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 109v 09 do 05-05-1379. 

Barnierus zvw Andreas Barniers soen gaf uit aan zijn broer Johannes 

alle erfgoederen, die hij in Berlicum heeft liggen; de uitgifte 

geschiedde voor cijnzen en pachten, en thans voor een n-erfpacht van 

4 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren. 

 

(dg: ...) Barnierus filius quondam Andree Barniers soen omnes 

hereditates quas ipse in parochia de Berlikem situatas ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Johanni suo fratri ab eodem pro 

censibus et paccionibus prius solvendis etc et pro hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Busco danda dicto 

Barniero ab altero nativitatis Domini et in Busco tradenda 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 109v 10 do 05-05-1379. 

Goessuinus van Tula en Henricus Loze verklaarden ontvangen te hebben 

alle achterstallige termijnen van een lijfrente van 50 oude schilden, 

die de abdij van Berne aan hen en aan Hilla ev voornoemde Henricus, 

op hun leven, moet betalen. 

 

Goessuinus de Tula et Henricus Loze recognoverunt se fore 

satisfactum ab omnibus arrastagiis sibi a quocumque tempore 

preterito usque in hodiernum diem deficientibus et non solutis 

occacione pensionis quinquaginta aude scilde quam conventus de 

Berna ipsis atque Hille uxori dicti Henrici ad eorum vitam solvere 

tenetur ut dicebat. Testes Ws et Ws datum quinta post (dg: ju) 

jubilate. 

 

BP 1176 f 109v 11 do 05-05-1379. 

Henricus Bierman beloofde aan Johannes van Beke zv Philippus 14 

Hollandse dobbel met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1379) te 

betalen. 

 

Henricus Bierman promisit Johanni de Beke filio Philippi XIIII 

Hollant dobbel ad Martini proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 109v 12 do 05-05-1379. 

Rodolphus uter Hengen? droeg over aan zijn broer Johannes 1/3 deel in 

een stuk land gnd dat Hoeveke, in Nuland, tussen Jacobus Loze 

enerzijds en Theodericus Broesen anderzijds. 

 

Rodolphus uter Hengen? terciam partem ad se spectantem in pecia 

terre dicta dat Hoeveken sita in parochia de Nuwelant inter 

hereditatem Jacobi Loze ex uno et hereditatem Theoderici Broesen 

ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni suo fratri 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 109v 13 do 05-05-1379. 

Willelmus Baliaert beloofde aan Goessuinus Moedel zvw Bertoldus zv 

Theodericus 34 pieter met Kerstmis (zo 25-12-1379) en 100 met Sint-

Jan over een jaar (zo 24-06-1380) te betalen. 

 

Willelmus Baliaert promisit Goessuino Moedel filio quondam 

Bertoldi filii Theoderici (dg: XX) XXXIIII peter ad nativitatis 

Domini et C a Johannis proxime ultra annum persolvendos. Testes 
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datum ut supra. 

 

BP 1176 f 109v 14 vr 06-05-1379. 

Johannes uten Ham ev Heilwigis en Johannes Spirinc zv Theodericus van 

Wel ev Elisabet, dvw Arnoldus van der Weijden, deden tbv Jacobus zv 

Luppertus van Herzel afstand van alle goederen, die aan hen en hun 

vrouwen gekomen waren na overlijden van Mechtildis dvw voornoemde 

Arnoldus ev voornoemde Jacobus, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van voornoemde Jacobus. 

 

+ 

Johannes uten Ham maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Heilwigis sue uxoris et Johannes Spirinc filius (dg: Joh) 

Theoderici de Wel maritus et tutor legitimus ut asserebat Elisabet 

sue uxoris filiarum quondam Arnoldi (dg: .) van der Weijden super 

omnibus bonis ipsis et dictis suis uxoribus de morte quondam 

Mechtildis filie dicti quondam Arnoldi uxoris dudum Jacobi filii 

Lupperti de Herzel successione advolutis et post mortem dicti 

Jacobi advolvendis quocumque locorum sitis ut dicebant #atque 

super ....# ad opus dicti Jacobi hereditarie renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte eorum et suorum heredum existentem seu eventuram deponere. 

Testes dominus Arnoldus et Berkel datum sexta post jubilate. 

 

BP 1176 f 109v 15 vr 06-05-1379. 

Voornoemde Jacobus zv Luppertus van Herzel beloofde aan voornoemde 

Johannes en Johannes Spijrinc 160 oude schilden, direct na overlijden 

van voornoemde Jacobus te betalen. De brief afgeven aan een van de 

crediteuren. 

 

Dictus Jacobus promisit #super habita et habenda #dictis Johanni 

et Johanni (dg: Spiric) #Spijrinc# C et LX aude scilde immediate 

post mortem dicti Jacobi persolvenda. Testes datum supra. Detur 

alteri dictorum creditorum. 

 

BP 1176 f 109v 16 vr 13-05-1379. 

Arnoldus Wust verklaarde dat de heren? Conrardus van Driel, Jordanus 

Brant, Johannes Oem en Walterus van Oekel aan hem betaald hebben 400 

dobbel, die zij aan hem en zijn vrouw Mechtildis dv voornoemde 

Walterus beloofd hadden, in plaats van erfgoed. 

 

Arnoldus Wust palam recognovit sibi ?dominos Conrardum de Driel 

Jordanum Brant Jo Oem et Walterum de Oekel persolvisse IIIIc dobbel 

quos sibi aut aliquis eorundem (dg: s) nomine dotis loco 

hereditatis #ut dicebat# cum Mechtilde sua uxore (dg: promiserant) 

filia dicti W promiserant clamans inde quitos. Testes Willelmus 

Arnoldus? ....... Berkel datum ipso die Servacii. 

 

1176 mf3 E 08 f.110. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 110r 01 vr 13-05-1379. 

Marcelius zvw Godefridus gnd Eliaes soen en Johannes van Ewijc 

beloofden aan Johannes van Dijnther ....... jkvr Margareta, gedurende 

6 jaar, elk jaar met Sint-Petrus-Stoel 3 oude schilden en 2 

braspenning? te betalen, en dat ze de lasten, behorend bij 2 akkers, 

in Lithoijen, ter plaatse gnd op die Akkeren, die voornoemde Johannes 

en jkvr Margareta daar boven, richting Lithoijen, hebben liggen, 

zullen waarnemen. 
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Marcelius filius quondam Godefridi dicti Eliaes soen et Johannes 

de Ewijc promiserunt indivisi super [5omnia Johanni de Dijnther] 

....... ....... [domicelle] Margarete predicte ad spacium sex 

annorum sine medio sequentium anno quolibet eorundem sex annorum 

tria scuta antiqua (dg: et du) et duos brasp[enninc?] ad sancti 

Petri ad cathedram persolvendos et pro primo termino ad cathedram 

proxime et quod ipsi omnia onera (dg: ad) spectantia ad duos agros 

(dg: terre) sitos in ....... de Lijttoijen in loco dicto op die 

(dg: Acke) Ackeren scilicet ad (dg: agros) duos agros quos dicti 

Johannes et domicella Margareta ibidem superius versus (dg: Loij) 

Lijttoijen! ut dicebat dictis sex annis durantibus in bona 

disposicione tenebunt ad jus coloni. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 110r 02 vr 13-05-1379. 

Godefridus Loesken zv Henricus gnd Mudeken beloofde aan voornoemde 

Johannes van Dijnther en jkvr Margareta, gedurende 6 jaar, elk jaar 

met Sint-Petrus-Stoel, 3 oude schilden te betalen. 

 

Godefridus Loesken filius Henrici dicti Mudeken promisit super 

omnia dictis Johanni de Dijnther et domicelle Margarete ad spacium 

sex annorum sine medio sequentium anno quolibet eorundem sex 

annorum (dg: tres m) tria aude scilde (dg: anno) in festo beati 

Petri ad cathedram persolvenda et primo termino ad cathedram 

proxime (dg: et qu). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 110r 03 vr 13-05-1379. 

Voornoemde Johannes van Dijnther en jkvr Margareta verhuurden aan 

Willelmus Balijart een erfgoed gnd Anderhalve Gemeint, in Lith, zoals 

dat behoord had aan Goeswinus Moedel Dicbier en Petrus van Erpe, voor 

een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus-Stoel (di 22-

02-1379), elk jaar voor 3 oude schilden, met Sint-Petrus-Stoel te 

betalen. 

 

Dicti Johannes de Dijnther et domicella Margareta (dg: u h) 

hereditatem dictam Anderhalve Ghemeijnt sitam in parochia de Lijt 

(dg: in loco) prout ad Goeswinum Moedel Dicbier et Petrum de Erpe 

spectare consuevit ut dicebant locaverunt locacionis modo Willelmo 

Balijart ab eodem ad spacium sex annorum post festum Petri !Petri 

ad cathedram proxime preteritum sine medio sequentium possidendam 

anno quolibet pro tribus aude scilde dandis eis a dicto W anno 

quolibet dictorum sex annorum Petri ad cathedram et primo termino 

ad cathedram Petri proxime promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 110r 04 vr 13-05-1379. 

Henricus Mudeken beloofde aan voornoemde Johannes van Dijnther en 

jkvr Margareta, gedurende 6 jaar, elk jaar met Sint-Petrus-Stoel 11 

Hollandse dobbel te betalen. 

 

Henricus Mudeken promisit super omnia se daturum et soluturum 

dictis Johanni de Dijnther et domicelle Margarete ad spacium sex 

annorum sine medio sequentium anno quolibet eorundem sex annorum 

XI Hollant dobbel ad (dg: Pet) festum Petri ad (dg: Vi) cathedram 

persolvendos et pro primo termino ad cathedram Petri proxime. 

 

BP 1176 f 110r 05 vr 13-05-1379. 

Voornoemde Johannes van Dijnther en jkvr Margareta verhuurden aan 

Henricus Mudeken (1) 17 hont land in Lith, ter plaatse gnd op die 

                         
5 Aanvulling op basis van BP 1176 f 110r 02. 
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Akkeren, tussen erfgoed van de heren van Sint-Lambertus enerzijds en 

kvw Ghiselbertus gnd Reijners soen anderzijds, (2) 4 hont land in 

Lith, ter plaatse gnd op die Borgelken, voor een periode van 6 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Petrus-Stoel (di 22-02-1379), elk jaar voor 

11 Hollandse dobbel. Henricus zal alle maasdijken en zegedijken, die 

hierbij horen, onderhouden. 

 

Johannes de Dijnther et domicella Margareta predicti (dg: tria 

iugera) XVII hont terre ad se spectantia sita in parochia de Lijt 

in loco dicto op die Ackeren inter hereditatem dominorum sancti 

Lamberti ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Ghiselberti 

dicti Reijners soen ex alio atque IIIIor hont #terre ad se 

spectantia# sita in dicta parochia (dg: dicto) in loco dicto op 

die Borghelken (dg: inter hereditatem) ut dicebant locaverunt 

recto locacionis Henrico Mudeken ab eodem ad spacium sex annorum 

post festum beati Petri ad cathedram proxime preteritum sine medio 

sequentium possidenda anno quolibet pro XI Hollant dobbel dandis 

eis ab altero anno quolibet dictorum sex annorum ad festum Petri 

ad casthedram et pro primo termino ad festum beati Patri ad 

cathedram proxime promittentes indivisi super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia et 

quod ipse Henricus omnes aggeres Mose et zeghediken ad premissa 

spectantes dictis sex annis durantibus in bona disposicione ad jus 

coloni (dg: obs) tenebit et observabit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 110r 06 vr 13-05-1379. 

Jkvr Aleijdis dvw Leonius van Kessel verkocht aan Henricus Mudeken 1 

morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd die Zandvoort, tussen Egidius 

gnd Corstiaens soen enerzijds en voornoemde Henricus Mudeken 

anderzijds, belast met sloten en zegedijken. 

 

Domicella Aleijdis filia quondam Leonii de Kessel cum suo tutore 

unum juger terre situm in parochia de (dg: Lijttoijen) #Kessel# in 

loco dicto die Zandvort inter hereditatem (dg: Theo) Egidii dicti 

Corstiaens soen ex uno et inter hereditatem Henrici (dg: He) 

Mudeken ex alio (dg: ex) ut dicebat #in ea quantitate qua sita 

est# hereditarie vendidit Henrico Mudeken predicto promittens cum 

tutore warandiam et obligationem (dg: ex parte) deponere exceptis 

fossatis et zeghedike ad hoc spectantibus infra terram sitis ut 

dicebat. Testes (dg: datum supra) Rover et Ghisbertus datum quinta 

post letare. 

 

BP 1176 f 110r 07 vr 13-05-1379. 

Voornoemde jkvr Aleijdis verkocht aan Henricus Veren Oeden soen en 

Rutgherus van den Slijc een erfgoed gnd een gemeint, in Maren, ter 

plaatse gnd in Maren Wert. De brief aan een van beiden overhandigen. 

 

Solvit 3 plack. 

Dicta domicella Aleijdis (dg: quandam) cum tutore quandam (dg: ..) 

hereditatem dictam (dg: een) een ghemeijnt sitam in parochia de 

Maren in loco dicto in Maere Wert (dg: inter) #prout ibidem sita 

est# ut dicebat hereditarie vendidit Henrico (dg: dicto) Veren 

Oeden (dg: Ode) soen et Rutghero van den Slijc promittens cum 

tutore warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

Tradetur littera (dg: dicto Henrico) eorum alteri. 

 

BP 1176 f 110r 08 vr 13-05-1379. 

Gerardus Roelen soen vernaderde 1 zester en een afweer gnd scherm, 

aan Rodolphus Vrient soen verkocht door Johannes zvw Lambertus van 

den Yvenlaer. De ander week en hij droeg weer over. 
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Gerardus Roelen soen prebuit et exhibuit patentes denarios ad (dg: 

re) redimendum unam (dg: ze) mensuram dictam zester et unum 

defensi[onem] dictam scerme venditas Rodolpho Vrient soen a 

Johanne (dg: dicto) filio quondam Lamberti van den Yvenlaer ut 

dicebat et alter cessit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 110r 09 vr 13-05-1379. 

Johannes van den Kerchof maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Johannes van Bijnderen van Helmont. 

 

Johannes van den Kerchof omnes vendiciones et alienaciones factas 

a Johanne (dg: -s) de Bijnderen de Helmont calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 110r 10 vr 13-05-1379. 

Mathias van Mierd verkocht aan Johannes Bogart van Wetten een kamp in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Bollenbroek, tussen voornoemde 

Mathijas enerzijds en Johannes zvw Godefridus gnd Marcelijs soen 

anderzijds. 

 

Mathias de Mierd quendam campum situm in parochia de Ghestel prope 

Herlaer in loco dicto Bollenbroec inter hereditatem dicti Mathije 

ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Godefridi dicti 

Marcelijs soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

Bogart de Wetten promittens warandiam et obligationem deponere 

tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 110r 11 vr 13-05-1379. 

Arnoldus Bollen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Bollen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 110r 12 vr 13-05-1379. 

Henricus gnd Reijnouts soen van Vucht beloofde aan Zegherus van 

Puppel 14 schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, en 12 zester 

hop, Bossche maat, op zondag Exaudi aanstaande (zo 22-05-1379) te 

leveren. 

 

Henricus dictus Reijnouts soen de Vucht promisit Zeghero de Puppel 

XIIII scilde scilicet XII placken pro scilt computatis et (dg: 

duoduc) duodecim sextaria lupule dicte hoppen mensure de Busco ad 

dominicam exaudi proxime persolvenda. 

 

BP 1176 f 110r 13 ±za 14-05-1379. 

Arnoldus Cleijnael zvw Hermannus zwaardveger, zijn zoon Enghelbertus, 

Jacobus zv Johannes Nouden soen van Hoesden ev Mechtildis, en Leonius 

zvw Johannes Ywani ev Margareta dv voornoemde Arnoldus Cleijnael 

verkochten aan Willelmus Mijnnemere (1) de helft van een huis en erf 

in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen erfgoed van vrouwe Hilla van 

Ghestel enerzijds en erfgoed van Arnoldus gnd Goedens anderzijds, aan 

voornoemde wijlen Hermannus zwaardveger verkocht door Johannes gnd 

van Cleve timmerman, (2) de helft van een deel van de oude stadsmuur, 

20 3/5 voet groot, achter voornoemd huis en erf staande, (3) de helft 

van een erfgoed, 20¾ voet breed, aldaar achter voornoemde oude muur, 

belast met een b-erfcijns van 10 pond geld, die voornoemde Arnoldus 

Cleijnael uit het huis en erf verkocht had aan zijn zuster 

Heijlzoeta, van welke cijns voornoemde koper Willelmus een helft zal 

betalen. Voornoemde Arnoldus Cleijnael en zijn zoon Enghelbertus 

beloofden dat Hermannus en Willelmus, onmondige kv eerstgenoemde 

Arnoldus, zodra zij meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 
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Arnoldus Cleijnael filius quondam Hermanni forbitoris Enghelbertus 

eius filius (dg: Johannes Hermannus) #Jacobus# filius Johannis 

Nouden soen de Hoesden maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris et Leonius filius quondam Johannis Ywani 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris 

filiarum dicti Arnoldi Cleijnael #medietatem# domus et aree site 

in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter hereditatem domine 

Hille de Ghestel et inter hereditatem Arnoldi dicti Goedens 

vendite dicto quondam Hermanno forbitori a Johanne dicto de Cleve 

(dg: forbitore) carpentario prout in litteris atque medietatem 

cuiusdam partis antiqui muri (dg: que pars) oppidi de Busco que 

pars continet XX pedatas atque tres quintas partes unius pedate 

stantis ibidem retro dictam domum et aream atque medietatem 

cuiusdam hereditatis viginti pedatas atque tres quartas partes 

unius pedate (dg: contin) continentis in (dg: longitudine) 

#latitudine# site ibidem retro dictum antiquum murum ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Willelmo Mijnnemere promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

eorum suorum heredum in dicta medietate existentes deponere 

excepto hereditario censu X [librarum] monete quem predictus 

Arnoldus (dg: de) Cleijnael ex dicta domo et area prius vendiderat 

Heijlzoete sue sorori vendiderat ut dicebat de quo censu X 

librarum dicte monete predictus Willelmus emptor unam medietatem 
?sic perpetue solvere ... ?quod dictis venditoribus et suis bonis 

dampna ....... non eveniant quovismodo ut idem Willelmus emptor 

promisit super omnia. Quo facto dictus Arnoldus Cleijnael et 

Enghelbertus eius filius promiserunt super habita et habenda quod 

ipsi Hermannum et Willelmum fratres liberos primodicti Arnoldi 

adhoc impuberes existentes quamcito ad annos pubertatis 

[pervenerint super] premissis medietate et jure ad opus dicti 

emptoris facient renunciare. Testes Ghisbertus et Berkel datum 

sabbato post ....... 

 

1176 mf3 E 09 f.110v. 

 Sabbato post letare: zaterdag 26-03-1379. 

 Tercia post judica: dinsdag 29-03-1379. 

 Quarta post judica: woensdag 30-03-1379. 

 Quinta post judica: donderdag 31-03-1379. 

 

BP 1176 f 110v 01 ±za 26-03-1379. 

Verkoop van voornoemde goederen aan Leonius zvw Johannes Ywani. 

 

....... ....... ....... ....... ....... premissa Leonio filio 

quondam Johannis Ywani cum litteris et jure promittens ut prius 

per omnia et ?alter ?repromisit etc ut prius per omnia. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 110v 02 ±za 26-03-1379. 

Voornoemde Leonius zvw Johannes Ywani beloofde de helft van 

voornoemde cijns van 10 pond te betalen. 

 

Dictus Leonius promisit super omnia quod ipse medietatem dicti 

census X librarum sic persolvet sic quod dictis venditoribus et 

suis bonis dampna exinde non eveniant quovismodo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 110v 03 ±za 26-03-1379. 

Willelmus Mijnnemere beloofde aan Johannes zv Bruijstinus van Andel 

23 Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1379) te 

betalen. 
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Willelmus Mijnnemere promisit super (dg: Hermanno filio La) 

Johanni (dg: -s) filio Bruijstini de Andel XXIII Brabant dobbel 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 110v 04 ±za 26-03-1379. 

Leonius zvw Johannes Ywani beloofde aan voornoemde Johannes zv 

Bruijstinus 23 Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-

1379) te betalen. 

 

Leonius filius quondam Johannis (dg: ..) Ywani promisit Johanni 

filio Bruijstini predicto XXIII Brabant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

 

BP 1176 f 110v 05 ±za 26-03-1379. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Arnoldus Cleijnael, zijn 

zoon Enghelbertus en Jacobus, voornoemde 32! en 23 Brabantse dobbel 

op verzoek van kv voornoemde Arnoldus te beleggen in erfgoederen, 

onder de villicacio van Den Bosch, in het gebied van onze hertog, 

welke goederen voornoemde Arnoldus Cleijnael gedurende zijn leven zal 

bezitten. Na zijn overlijden gaan ze naar erfgenamen van voornoemde 

Arnoldus Cleijnael en wijlen zijn eerste vrouw Margareta. 

 

Dictus Johannes promisit Arnoldo Cleijnael predicto Enghelberto 

eius filio et Jacobo predictis quod ipse Johannes dicta XXX!II (dg: 

et ..) #et# XXIII Brabant dobbel ad requestam liberorum dicti 

Arnoldi convertet et exponet pro bonis hereditariis infra 

villicacionem de Busco in territorio domini nostri ducis sitis que 

bona ut sic acquirenda dictus Arnoldus Cleijnael ad suam vitam 

integraliter possidebit et post eius decessum ad (dg: suos) veros 

heredes dicti Arnoldi Cleijnael et Margarete quondam sue uxoris 

prime integraliter divolventur. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 110v 06 ±za 26-03-1379. 

Een vidimus maken van 7 brieven. Willelmus Mijnnemere zal die, zo 

nodig, ter hand stellen aan voornoemde Leonius. 

 

Fiet vidimus (dg: de littera) de septem litteris quas Willelmus 

Mijnnemere promisit Leonio predicto cedere ut in forma. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 110v 07 za 26-03-1379. 

Lambertus zvw Zegherus Lexus verhuurde aan zijn zuster Margareta, 

voor een periode van 6 jaar ingaande Sint-Jan (vr 24-06-1379), een 

deel in een huis6 en erf van voornoemde wijlen Zegherus, in Den 

Bosch, naast de Loefsbrug, waarvoor zij de lasten van dit deel moet 

dragen. 

 

Lambertus filius quondam Zegheri Lexus quandam partem ad se 

spectantem in domo et area dicti quondam Zegheri sita in Busco 

iuxta pontem dictum Loefsbrugge in ea quantitate qua dicta pars 

ibidem sita est et ad dictum Lambertum pertinet ut dicebat locavit 

Margarete sue sorori ab eadem ad spacium sex annorum a festo 

nativitatis Johannis deinceps sine medio sequentium libere 

possidendam promittens warandiam dictis sex annis durantibus tali 

condicione quod dicta Margareta solvet dictis #sex# annis 

durantibus omnia onera ex dicta parte de jure solvenda. Testes 

                         
6 Zie ← BP 1175 f 021r 13 ±di 09-02-1367, verkoop van een lijfrente 

uit waarschijnlijk dit huis. 
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Ghisbertus et Berkel datum sabbato post letare. 

 

BP 1176 f 110v 08 za 26-03-1379. 

Truda dvw Zegherus Lexus droeg over aan haar zuster Margareta de 

helft van een vleesbank, die was van wijlen Johannes gnd Oghens soen, 

in het vleeshuis van Den Bosch, in cijns uitgegeven aan voornoemde 

wijlen Zegherus door Johannes van Best. 

 

Truda filia quondam Zegheri Lexus cum tutore medietatem cuiusdam 

stalli dicti (dg: con) communiter vleeschbanc quod fuerat quondam 

Johannis dicti Oghens soen siti in macello oppidi de Busco (dg: 

venditam) datam ad censum dicto quondam Zeghero a Johanne de Best 

prout in litteris hereditarie supportavit Margarete sue sorori cum 

litteris et jure promittens (dg: ratam servare) cum tutore ratam 

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

 

BP 1176 f 110v 09 za 26-03-1379. 

Ghisbertus Sceijvel beloofde aan Johannes gnd Groet zv Marcelius van 

Wolfhoeven dat hij een b-erfpacht van 7 mud rogge zal leveren, die 

Johannes Sticker beurt, en een b-erfcijns van 10 pond zal betalen, 

die Mechtildis dv Johannes van Steensel beurt, gaande uit goederen 

gnd Wolfshavik. 

 

Solvit. 

Ghisbertus Sceijvel promisit Johanni dicto Groet filio Marcelii de 

Wolfhoeven quod ipse Ghisbertus hereditariam paccionem VII 

modiorum siliginis quam Johannes Sticker atque hereditarium censum 

X librarum quem (dg: conventus) Mechtildis filia Johannis de 

Steensel solvendum habet ex bonis dictis dictis Wolfshavik taliter 

solvet quod dicto Johanni nullum dampnum exinde eveniat. 

 

BP 1176 f 110v 10 di 29-03-1379. 

Voornoemde Ghisbertus Sceijvel verklaarde dat voornoemde Johannes gnd 

Groet zv Marcelius van Wolfhoeven hem geleverd heeft 8 mud rogge, uit 

16 mud, maat van Oerle, die Johannes met Lichtmis aanstaande (wo 02-

02-1380) moet leveren aan voornoemde Ghisbertus. 

 

Insuper recognovit dictus Ghisbertus sibi dictum Johannem solvisse 

VIII modios siliginis #de XVI modiis# mensure de Oerle quos ipse 

Johannes dicto Ghisberto solvere tenebitur in purificatione 

proxime futura. Testes Ghisbertus et Dijnther datum 3a post judica. 

 

BP 1176 f 110v 11 wo 30-03-1379. 

Albertus Wael droeg over aan Johannes zv Gerardus gnd van der Borch 

van Herlaer 8 hont land, tussen Henricus Steenwech en Lambertus van 

den Pettelaer enerzijds en erfgoed van de heer van Huerne anderzijds, 

aan hem verkocht door Johannes Kersmaker. 

 

Albertus Wael octo hont terre sita inter hereditatem Henrici 

Steenwech et Lamberti van den Pettelaer ex uno et hereditatem 

domine de Huerne ut (dg: dic) dicitur ex alio sibi vendita a 

Johanne Kersmaker prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni filio Gerardi dicti van der Borch de Herlaer cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Berkel et Lonijs datum quarta post judica. 

 

BP 1176 f 110v 12 wo 30-03-1379. 

Arnoldus van Ghele zvw Egidius van Ghele zvw Arnoldus Aijkini 

verkocht aan Theodericus zvw Henricus gnd Hoesdens sone een 

b-erfcijns van 20 schelling, met Sint-Jacobus te betalen, gaande uit 

een erfgoed van wijlen Hadewigis gnd van den Straten, in Dinther, 
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welke cijns aan voornoemde wijlen Egidius was verkocht door 

voornoemde Theodericus, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Solvit. 

Arnoldus de Ghele filius quondam Egidii de Ghele #filii quondam 

Arnoldi Aijkini# hereditarium censum XX solidorum solvendum 

hereditarie Jacobi de tota atque integra hereditate quondam 

Hadewigis dicte van den Straten sita in Dijnter venditum dicto 

quondam Egidio a Theoderico filio quondam Henrici dicti Hoesdens 

sone prout in litteris et qui nunc ad se pertinere dicitur 

hereditarie vendidit Theoderico predicto supportavit cum litteris 

et aliis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Ws et Ws datum quarta post judica. 

 

BP 1176 f 110v 13 wo 30-03-1379. 

Franco van Gestel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Franco de Gestel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 110v 14 do 31-03-1379. 

Johannes van Zon en Henricus van Haren beloofden aan de secretaris, 

tbv Petrus Alaert, 58 Vlaamse schilden met Sint-Remigius aanstaande 

(za 01-10-1379) te betalen. 

 

Johannes de (dg: Son) #Zon# et Henricus de Haren promiserunt #mihi 

ad opus# Petro Alaert LVIII scuta Flandrie (dg: ad) vel valorem ad 

Remigii proxime persolvenda. Testes Ghisbertus et Tilken datum 

quinta post judica. 

 

BP 1176 f 110v 15 do 31-03-1379. 

Nicholaus van den Gheijne verkocht aan Johannes van Afterloe een 

erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Westilburg te 

leveren, gaande uit een huis en tuin in Westilburg, tussen Willelmus 

van den Gheijne enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast 

met de hertogencijns en 1 lopen rogge. 

 
?Solvit. 

Nicholaus van den Gheijne hereditarie vendidit Johanni de Afterloe 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et Westilborch tradendam ex 

domo et orto sitis in parochia de Westilborch inter hereditatem 

Willelmi van den Gheijne ex uno et inter communem platheam ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu ducis et (dg: dim) uno lopino siliginis inde 

solvendis. Testes datum ut infra. 

 

BP 1176 f 110v 16 do 31-03-1379. 

Gerardus van Abruggen droeg over aan Mechtildis wv Goessuinus van 

Geffen, voor de duur van haar leven, een huis en erf in Hintham, 

tussen voornoemde Gerardus enerzijds en Heilwigis Leeijmpen 

anderzijds. 

 

Gerardus de Abruggen domum et aream sitam in (dg: Busco) Hijntham 

inter hereditatem dicti Gerardi ex uno et hereditatem Heilwigis 

Leeijmpen ex alio ut dicebat legitime supportavit Mechtildi . 

relicte Goessuini de Geffen ab eadem ad eius vitam et non ultra 

possidendam promittens (dg: warandiam) ratam servare et 

obligationem deponere et cum mortua fuerit ad dictum Gerardum et 

neminem alium revertetur. Testes Ghisbertus et Coptiten datum 

quinta post judica. 
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BP 1176 f 110v 17 do 31-03-1379. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Mechtildis een lijfrente 

van 6 schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia se daturum dicte Mechtildi 

vitalem pensionem sex scilde XII placken Dordrecht pro quolibet 

computato anno quolibet ad eius vitam ?in nativitatis Domini ex 

omnibus suis bonis ut dicebat et cum mortua fuerit etc. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 110v 18 do 31-03-1379. 

Johannes Snoec zv Johannes Snoec en Gerardus zvw Gerardus Bruijn 

beloofden aan Wellinus van Beke 14 Brabantse dobbel met Sint-Martinus 

aanstaande (vr 11-11-1379) te betalen. 

 

(dg: Jo) Johannes Snoec filius Johannis Snoec et Gerardus filius 

quondam Gerardi Bruijn promiserunt Wellino de Beke XIIII Brabant 

dobbel ad Martini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 110v 19 do 31-03-1379. 

Voornoemde Wellinus van Beke verhuurde aan voornoemde Johannes zv 

Johannes Snoec een kamp in Rosmalen, ter plaatse gnd Langhove, naast 

Reijnerus van Baerleham, voor uitsluitend het lopende jaar. 

 

....... ?grossos. 

Dictus Wellinus campum situm in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Langhove iuxta hereditatem Reijneri de Baerleham ut dicebat 

locavit etc dicto Johanni filio Johannis Snoec ab eodem ad spacium 

presentis anni possidendum et non ultra promittens warandiam ita 

etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 110v 20 do 31-03-1379. 

Johannes zvw Rodolphus Scriver verkocht aan Gerardus zv Laurencius 

een stukje land in Geffen, tussen Johannes van Nuwelant enerzijds en 

Elisabet dv Henricus van Zelant anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Rodolphi Scriver particulam terre sitam in 

parochia de Geffen inter hereditatem Johannis de Nuwelant ex uno 

et hereditatem Elisabet filie Henrici de Zelant ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo filio (dg: .) Laurencii promittens 

warandiam et obligationem tamquam de vero allodio. Testes datum ut 

supra. 

 

1176 mf3 E 10 f.111. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 12-03-1379. 

 Quarta post oculi: woensdag 16-03-1379. 

 Quinta post oculi: donderdag 17-03-1379. 

 

BP 1176 f 111r 01 za 12-03-1379. 

Gerardus van Bomel zv Johannes van Bomel droeg mogelijk “iets” over 

aan ....... Swertfeger, Willelmus zv Johannes Lemmens soen en 

Henricus zvw Theodericus Posteel ....... ....... ....... zv Johannes 

Ridder. 

 

Gerardus de Bomel filius Johannis de B[omel] ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... Swertfeger 

Willelmo filio Johannis Lemmens soen et Henrico filio quondam 

Theoderici Posteel prove..... ....... ....... ....... filio 

Johannis (dg: ..) Ridder cum litteris et jure. Testes Ws et Ws 
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datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1176 f 111r 02 za 12-03-1379. 

Gerardus zvw Henricus gnd! Os verkocht aan Nicholaus van Kessel de 

helft van 1 morgen land in die Hoge Vliedert, in een kamp gnd 

Orthense Kamp, welke helft aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

grootvader Nicholaus van Kessel, deze helft belast met 3 schelling 

aan de stad. Slechts aan medepoorters van Den Bosch te vervreemden. 

 

Gerardus filius quondam Henrici dicti! Os medietatem jugeris terre 

siti in die Hoege Vliedert in campo dicto Orthensche Camp (dg: .) 

quam medietatem sibi de morte quondam Nicholai de Kessel sui avi 

successione hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie 

vendidit Nicholao [de] Kessel promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis III solidis de dicta medietate oppido solvendis 

et non alienabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 111r 03 za 12-03-1379. 

Nicholaus zv Johannes Stierken droeg over aan Johannes van 

Zidewijnden, tbv Everardus zv Willelmus van Wisschel en Henricus en 

Henricus, broers, kv Willelmus van Wisschel, 500 pond geld, aan hem 

beloofd door zijn broers Johannes en Henricus. De brief overhandigen 

aan Ermgardis ev voornoemde Nicholaus. 

 

Nicholaus filius Johannis Stierken Vc libras monete promissas sibi 

a Johanne et Henrico suis fratribus prout in litteris legitime! 

Johanni de Zidewijnden ad opus Everardi filii Willelmi de Wisschel 

et Henrici et Henrici fratrum liberorum Willelmi de Wissch[el] cum 

litteris et jure. Testes datum ut supra. Detur Ermgardi uxori 

dicti Nicholai. 

 

BP 1176 f 111r 04 za 12-03-1379. 

Hr Ricoldus Koc, Gerardus van Berkel en Theodericus van Porten 

beloofden aan hr Jordanus Brant kanunnik van Sint-Jan van Luik, 96 

pieter7 met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te betalen. 

 

Dominus Ricoldus Koc Gerardus de Berkel et Theodericus de Poren! 

promiserunt domino Jordano Brant canonico sancti Jo[hannis] 

Leodiensis nonaginta sex peters ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Rover et Lonijs datum 3a post oculi. 

 

BP 1176 f 111r 05 za 12-03-1379. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+ 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 111r 06 wo 16-03-1379. 

Johannes Makaec, zijn vader Zebertus, Johannes zvw Theodericus gnd 

Lodder van Berlikem en Henricus Coppen soen beloofden aan Elisabet 

dvw Gerardus Maes soen een lijfrente8 van 8 pond geld, een helft te 

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

hun goederen. 

 

                         
7 Zie → BP 1176 f 258v 13 zo 11-05-1382, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
8 Zie → BP 1175 f 115r 09 ±do 12-11-1394, aanvullende bepalingen, 

waarschijnlijk dat, gedurende het leven van Elizabeth, alleen nog de 

lijfrente moet worden betaald, niet de erfcijns in het volgende 

contract. 
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Johannes Makaec Zebertus eius pater (dg: P) Johannes filius 

Theoderici dicti quondam #Lodder# de Berlikem #et Henricus Coppen 

soen# promiserunt super omnia habita et acquirenda se daturos 

Elisabet filie quondam Gerardi Maes soen vitalem pensionem octo 

librarum monete anno quolibet ad eius vitam mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex omnibus eorum bonis habitis et acquirendis ut 

dicebant et cum mortua etc. Testes Ghisbertus et Tilken datum 

quarta post oculi. 

 

BP 1176 f 111r 07 wo 16-03-1379. 

Voornoemde Johannes Makaec, zijn vader Zebertus, Johannes zvw 

Theodericus gnd Lodder van Berlikem en Henricus Coppen soen beloofden 

aan voornoemde Elisabet dvw Gerardus Maes soen een n-erfcijns9 van 4 

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

Kerstmis, gaande uit al hun goederen. Overhandigen aan Theodericus 

van Loet. 

 

Dicti quatuor promiserunt ut supra se daturos dicte Elisabet 

hereditarium censum IIIIor librarum #monete# solvendum hereditarie 

terminis solucionis predictis ex dictis bonis. Testes datum supra. 

Detur Theoderico de Loet. 

 

BP 1176 f 111r 08 wo 16-03-1379. 

Voornoemde drie zullen voornoemde Henricus van beide bovenstaande 

beloften schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Dicti 3 servabunt dictum Henricum a premissis #duabus 

promissionibus# indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 111r 09 wo 16-03-1379. 

Voornoemde Johannes beloofde voornoemde Zebertus en Johannes van 

beide voornoemde beloften schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes promisit (dg: domino) dicto Zeberto et Johanni a 

dictis duabus promissionibus et a dicta 3a indempnes servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 111r 10 do 17-03-1379. 

Arnoldus gnd Neijnsel en zijn vrouw Hilla dvw Denkinus Broes soen 

droegen over aan Johannes Co..en soen alle erfgoederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van Johannes Ghenen soen en zijn vrouw 

Truda, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch. 

 

Solvit 3 plack. 

(dg: .......) Arnoldus dictus Neijnsel maritus legitimus ut 

asserebat Hille sue uxoris filie quondam Denkini Broes soen et 

ipsa cum eodem tamquam cum suo tutore omnes (dg: th) hereditates 

ipsis de morte quondam Johannis Ghenen soen et Trude eius uxoris 

successione hereditarie advolutas ubicumque locorum infra 

libertatem de Busco sitas (dg: prout) ut dicebat hereditarie 

supportaverunt Johanni Co..en soen promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes W et W datum quinta 

post oculi. 

 

                         
9 Zie → BP 1175 f 115r 09 ±do 12-11-1394, aanvullende bepalingen, 

waarschijnlijk dat, gedurende het leven van Elizabeth, alleen nog de 

lijfrente in het vorige contract moet worden betaald, niet de 

erfcijns. 
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BP 1176 f 111r 11 do 17-03-1379. 

Albertus zvw Arnoldus van der Haseldonc droeg over aan de broers 

Arnoldus en Henricus gnd Scutken de helft10 van een huis en erf, in 

Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Gerardus van den 

Terru? enerzijds en erfgoed van Henricus van Arkel anderzijds, 

strekkend van de gemene weg tot aan de stroom, te weten de helft 

naast voornoemde Henricus van Arkel, welke helft hij in cijns11 

gekregen had van Johannes zvw Matheus rademaker, belast met de 

cijnzen in de brief vermeld. 

 

Albertus filius quondam Arnoldi van der Haseldonc medietatem domus 

et aree site in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Gerardi 

van den Terru? ex uno et inter hereditatem hereditatem Henrici de 

Arkel ex alio tendentis a communi platea usque ad aquam ibidem 

fluentem scilicet illam medietatem que sita est iuxta hereditatem 

Henrici de Arkel predicti quam medietatem ipse erga Johannem 

filium quondam Mathei rotificis ad censum acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Arnoldo et Henrico dicto Scutken 

fratribus cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem (dg: de) ex parte sui deponere exceptis censibus in 

dictis litteris contentis. Testes Ghisbertus Tilken datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 111r 12 do 17-03-1379. 

Voornoemde Albertus verpachtte aan de broers Arnoldus en Henricus, 

gnd Scutken, zijn vruchtgebruik in alle goederen, die hij met zijn 

vrouw Weijndelmodis dvw Henricus gnd Scutken bezat, voor de duur van 

het leven van voornoemde Albertus, voor de lasten en voor een 

lijfrente van 7 pond geld, met Sint-Remigius te betalen. 

 

Dictus Albertus usufructum suum quem habuit in omnibus bonis que 

(dg: -s) ipse cum (dg: Weijlde) Weijndelmode sua uxore filia 

quondam Henrici dicti Scutken possidebat quocumque locorum sitis 

dedit ad annuum censum Arnoldo et Henrico fratribus dictis Scutken 

ab eisdem ad dicti Alberti (dg: ven) vitam possidenda pro oneribus 

exinde solvendis etc atque vitali pensione septem librarum monete 

danda dicto Alberto ab aliis anno quolibet ad vitam dicti Alberti 

Remigii promittens ratam servare (dg: ...) et alii repromiserunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 111r 13 do 17-03-1379. 

Henricus Penninc van Straten en zijn zoon Henricus beloofden aan 

Willelmus van Orthen 16 oude Franse schilden met Pinksteren (zo 29-

05-1379) te betalen. 

 

Henricus Penninc de Straten et Henricus eius filius promiserunt 

Willelmo de Orthen XVI aude scilde Francie seu valorem ad 

penthecostes persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 111r 14 do 17-03-1379. 

Henricus van Sceepstal scholaster van Sint-Oedenrode, zijn broer 

Rutgherus en Henricus Loijart verklaarden geen enkel recht te hebben 

in de goederen gnd ter Heide, in Beek bij Aarle, en in de goederen, 

die waren van Johannes gnd Stocman, in Helvoirt, zoals Johannes van 

Yngen die goederen in Helvoirt vandaag de dag bezit, en zouden ze 

daar wel rechten in hebben, dan droegen ze die hierbij over aan 

                         
10 Zie → BP 1176 f 120v 04 do 14-04-1379, overdracht van deze helft. 
11 Zie → BP 1176 f 120v 05 do 14-04-1379, vermelding dat de cijns 

betaald zal worden aan erfg vw Johannes zvw Matheus rademaker. 
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voornoemde Johannes van Ynghem. 

 

Henricus de Sceepstal scolasticus Rodensis ?et Rutgherus eius 

frater #Henricus Loijart# palam recognoverunt se nullum jus habere 

in bonis dictis ter Heijden sitis in parochia de Beke prope Arle 

cum suis attinentiis universis et in bonis (dg: quibuscumque) que 

(dg: quondam) fuerant Johannis dictus! Stocman (dg: que) sitis in 

parochia de (dg: Helmont) Helvoert prout Johannes de Yngen eadem 

bona in (dg: here) parochia de Helvoert situata possidet pro 

presenti ut dicebant et (dg: ex aliis ?bonis) si quod jus eis (dg: 

competen) #.......# in premissis id supportaverunt dicto Johanni 

de Ynghem promiserunt super omnia ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 111r 15 do 17-03-1379. 

Arnoldus zv Arnoldus Berwout verkocht aan Belia dvw Willelmus 

Quademaet een b-erfcijns van 50 schelling geld, die Bartholomeus zvw 

Theodericus en diens ....... Bertholdus beurden, gaande uit een huis 

en erf van wijlen voornoemde Willelmus gnd Quademaet, in Den Bosch, 

in de Vughterstraat, welke cijns voornoemde Arnoldus nu bezit, dit 

huis en erf belast met de hertogencijns, welke hertogencijns uit deze 

erfcijns moet worden betaald. 

 

Arnoldus filius Arnoldi Berwout hereditarium censum quinquaginta 

solidorum monete quem Bartholomeus filius quondam Theoderici et 

Bertholdus eius ....... solvendum hereditarie et annuatim ex domo 

et area quondam Willelmi dicti Quademaet sita in Busco in vico 

Vuchtensi et quem censum predictus Arnoldus nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie vendidit (dg: Yde) Belie filie dicti quondam 

Willelmi Quademaet promittens super [omnia] warandiam et 

obligationem in dicto censu existentem deponere excepto censu 

domino duci annuatim de dicta domo et area solvendo quem dicta 

[Belia] annuatim de dicto censu solvere tenebitur ut ipsa 

recognovit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 111r 16 do 17-03-1379. 

Hadewigis dvw Henricus van den Kamp verkocht aan haar broer Johannes 

alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Henricus en diens vrouw Yda, en na overlijden van 

Willelmus bv voornoemde Hadewigis, gelegen onder Heze, Leende en 

Gerwen. 

 

Hadewigis filia quondam Henrici van den Kamp cum suo tutore omnia 

et singula bona sibi de morte quondam dicti Henrici et Yde sue 

uxoris parentum olim dicte Hadewigis atque de morte quondam 

Willelmi fratris olim dicte Hadewigis successione advoluta 

quocumque (dg: infra) locorum infra parochias de Heze et de Leende 

#et de Gherwen# consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni eorum #suo# fratri promittens cum tutore 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus 

et Coptiten datum supra. 

 

BP 1176 f 111r 17 do 17-03-1379. 

Willelmus zv Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 40 schelling, die voornoemde Willelmus Loijer 

verworven? had van Rodolphus Vespertijt, met Sint-Jan te betalen. 

 

(dg: ..) Willelmus filius Willelmi Loijer hereditarium censum XL 

solidorum (dg: solvendum) quem dictus Willelmus Loijer erga 

Rodolphum Vespertijt ....... ....... solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis prout in litteris monuit de tribus annis. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 111r 18 ±do 17-03-1379. 

Johannes van Berlikem beloofde aan Johannes Bathenborch 33 Hollandse 

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

 

Johannes de Berlikem promisit Johanni Bathenborch XXXIII Hollant 

dobbel ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

Ghisbertus et Tielken datum ....... 

 

BP 1176 f 111r 19 ±do 17-03-1379. 

Arnoldus van Eijcke zvw Henricus ....... beloofde waarschijnlijk 

“iets” te betalen of te leveren. 

 

Arnoldus de Eijcke filius quondam Henrici ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf3 E 11 f.111v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 111v 01 ±do 17-03-1379. 

Henricus ....... en Daniel ....... ....... gaven uit aan Wolterus zvw 

Petrus Poijnenborch12 (1) een hoeve lands, aan hen behorend, die was 

van wijlen Henricus van den Nuwenhuijse, zoals deze aan voornoemde 

Henricus van den Nuwenhuijse behoord had, uitgezonderd een stuk .... 

gnd Knicluijs?, in Haaren; de uitgifte geschiedde voor cijnzen die 

eruit gaan en thans voor een erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren; ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Wolterus tot onderpand (2) een stuk land in Haaren, 

tussen Johannes van den Loe enerzijds en Arnoldus Coppen soen 

anderzijds, (3) een stuk land in Haaren, tussen kv Johannes van 

Laerhoven enerzijds en Aleidis van den Nuwenhuze anderzijds. Indien 

voornoemde Wolterus binnen 2 jaar een erfpacht van 1 mud rogge uit 

voornoemde pacht van 7 mud aanwijst op? ....... ......., zal hij uit 

voornoemde goederen slechts een pacht van 6 mud rogge leveren. 

 

[Henricus] ....... ....... [Daniel] ....... ....... ....... 

....... mansum terre ad ipsos spectantem qui fuerat quondam 

Henrici van den Nuwen[huijse] ....... ....... ....... prout 

huiusmodi mansus [ad dictum] Henricum van den Nuwenhuijse spectare 

consuevit salva tamen ipsis pecia ....... dicta Knicluijs? sita in 

parochia de Haren ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum 

Woltero (dg: P) filio quondam Petri Poijnenborch ab eodem pro 

censibus (dg: et paccionibus) solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione septem modiorum #siliginis mensure de Busco# 

danda dictis Henrico et Danieli ab altero hereditarie (dg: ?p 

mediatim) Andree et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Wolterus peciam terre sitam in parochia 

de Haren inter hereditatem Johannis van den Loe ex uno et 

hereditatem Arnoldi (dg: van den Loe) #Coppen soen# ex alio atque 

peciam terre sitam in dicta parochia inter hereditatem liberorum 

Johannis de Laerhoven ex uno et hereditatem Aleidis van den 

Nuwenhuze ut dicebat ad pignus imposuit tali condicione quod cum 

dictus Wolterus hereditariam paccionem unius modii siliginis de 

dicta paccione VII modiorum siliginis infra duos annos 

assignaverit #....... ....... ....... ....... .......# extunc 

                         
12 Mogelijk verband met 1232-116-128r scan 255, 1391-1392 (IOLVrBr), Dits tontfaen van 
den tijnse in Belver, … Item Henrici de Nuwenhuse VI d; 1232-116-131v scan 262, 1392-

1393, … Item Wouterus Poijnenborch ex parte Henrici de Nuwenhuse VI d. 
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dictus Wolterus de premissis non solvet nisi hereditariam 

paccionem sex modiorum siliginis etc ut in forma. Testes Rover et 

Berkel datum supra. Et fient due littere de repromissione. 

 

BP 1176 f 111v 02 ±do 17-03-1379. 

Jacobus zvw Johannes Kijevit beloofde aan mr Wolphardus, gedurende 3 

jaar, elk jaar met Kerstmis ?10+1/3 oude schild te betalen. 

 

Jacobus filius (dg: q) Johannis quondam Kijevit promisit magistro 

Wolphardo #ad spacium trium annorum proximorum anno quolibet 

eorundem# X? {de X lijkt tussen twee puntjes te staan} aude scilde 

et terciam partem unius aude scilt ad nativitatis Domini proxime 

persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 111v 03 ±do 17-03-1379. 

Bertoldus Lu droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan mr 

Wolphardus 7 hont land in Empel, in een kamp gnd Stertsgrave, tussen 

Willelmus Claes soen enerzijds en erfgoed behorend aan de kerk van 

Empel anderzijds, belast met 10 voet dijk ter plaatse gnd des Papen 

Wiel, tussen erfgoed van voornoemde Wolphardus enerzijds en de dijk 

van voornoemde Bertoldus anderzijds. 

 

Bertoldus Lu septem hont terre sita in parochia de Empel in campo 

dicto Stertsgrave inter hereditatem Willelmi Claes soen ex uno et 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit magistro Wolphardo in modum permutationis 

pro[mittens warandiam] et obligationem deponere exceptis (dg: 

dand) decem pedatis aggeris sitis in loco dicto des Papen Wiel 

inter hereditatem dicti Wolphardi et inter aggerem dicti Bertoldi 

ex alio ad premissa spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 111v 04 ±do 17-03-1379. 

Voornoemde Wolphardus droeg over aan voornoemde Bertoldus Luw 3 hont 

in Empel, ter plaatse gnd .....se Kamp, tussen erfgoed van hr Petrus 

Rogge enerzijds en voornoemde Wolphardus anderzijds. 

 

Dictus Wolphardus tria hont sita in parochia de Empel (dg: inter 

here) in loco dicto .....sche Camp inter hereditatem domini Petri 

Rogge ex uno et hereditatem dicti Wolphardi ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Bertoldo Luw promittens warandiam et 

obligationem deponere. ...... datum supra. 

 

BP 1176 f 111v 05 ±do 17-03-1379. 

Lambertus Aelbrechs soen tegenwoordig hoevenaar van Johannes Cuper 

beloofde aan voornoemde Johannes Cuper 200 Brabantse dobbel na maning 

te betalen. 

 

Lambertus Aelbrechs soen colonus ad presens ut dicebat Johannis 

Cuper promisit dicto Johanni Cuper IIc Brabant dobbel ad monitionem 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 111v 06 ±do 17-03-1379. 

Theodericus zvw Theodericus Kij.pod droeg over aan Johannes zv 

Johannes Bathen een b-erfcijns van 40 schelling geld uit een 

b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, welke cijns van 4 pond 

voornoemde Johannes zv Johannes gnd Bathen soen aan voornoemde 

Theodericus beloofd had, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, 

aan de straat gnd Beurde, tussen erfgoed van Henricus van Tricht 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Pettelaer anderzijds. 
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Theodericus filius quondam Theoderici Kij.pod hereditarium censum 

XL solidorum monete ex hereditario censu IIIIor librarum dicte 

monete quem censum IIIIor librarum (dg: dictus) Johannes filius 

Johannis dicti Bathen soen dicto Theoderico (dg: .) dare et 

solvere promiserat hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area sita in Busco ad vicum dictum Buerde inter 

hereditatem Henrici de Tricht ex uno et hereditatem Johannis de 

Pettelaer ex alio [prout] in litteris hereditarie supportavit 

dicto Johanni filio Johannis Bathen cum litteris et jure sibi 

virtute dictarum litterarum in medietate competente promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 111v 07 ±do 17-03-1379. 

Ludovicus van den Eijnde beloofde aan Gerardus Rogge gedurende 7 

jaar, elk jaar met Kerstmis, 2 pieter leuvens te betalen. 

 

(dg: E.) Ludovicus van den Eijnde promisit #ad spacium septem 

annorum quolibet ?eorum# Gerardo Rogge duos peters Lovanienses ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 111v 08 ±do 17-03-1379. 

Egidius zvw Johannes van der Hoeven verkocht aan Godefridus zv 

Godefridus van Bruchem wever 1/3 deel in een huis en tuin in Vught 

Sint-Lambertus, in de Katerstraat, tussen Gossuinus Cnode enerzijds 

en een waterlaat anderzijds, welk deel aan hem was verkocht door 

Willelmus van Trier. 

 

Solvit III plack. 

Egidius filius quondam Johannis van der Hoeven terciam partem in 

domo et (dg: area) orto sitos #in Vucht# in parochia beati 

Lamberti in vico dicto Caterstraet inter hereditatem Gossuini 

Cnode ex uno et inter aquaductum ex alio venditam sibi a Willelmo 

de Trier prout in litteris hereditarie vendidit Godefrido filio 

Godefridi de Bruchem textori #supportavit# cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 111v 09 ±do 17-03-1379. 

Johannes zvw Henricus van Thuijftheze gaf uit aan Arnoldus van den 

Meer (1) een huis en tuin in Uden, ter plaatse gnd in Tuiftheze, 

tussen Daniel gnd dove Meus soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 1½ mud {geen 

graansoort vermeld}, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde hij tot onderpand (2) een stuk land aldaar, 

naast voornoemd huis en tuin. 

 

[extra]neus ....... XVII. 

Johannes filius quondam Henrici de Thuijftheze domum et ortum 

sitos in parochia de Uden in loco dicto #in# Thuijftheze inter 

hereditatem Danielis dicti dove Meus soen ex uno et inter communem 

platheam ex alio #ut dicebat# dedit ad hereditarium pactum Arnoldo 

van den Meer ab eodem (dg: pro censu et paccione dim) pro 

hereditaria paccione unius et dimidii modii! mensure de Busco danda 

dicto Johanni ab altero hereditarie purificatione ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem peciam terre sitam ibidem 

iuxta domum et ortum predictos ad pignus imposuit. Testes datum ut 

supra. 
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BP 1176 f 111v 10 ±do 17-03-1379. 

Ywanus zv Ywanus verwer en zijn moeder Gertrudis beloofden aan 

Johannes van Vroenhoeve, tbv hem en Godefridus van Hedichusen, 

gedurende 5 jaar, elk jaar 10 Hollandse dobbel13 te betalen, een 

helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

Ywanus filius Ywani tinctoris et Gertrudis eius mater promiserunt 

Johanni de Vroenhoeve ad opus sui et ad opus Godefridi de 

Hedichusen ad spacium quinque annorum proxime futurorum anno 

quolibet dictorum quinque annorum (dg: ....) decem Hollant dobbel 

mediatim Johannis et mediatim Domini persolvendos et pro primo 

Johannis et sic deinceps. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 111v 11 ±do 17-03-1379. 

De eerste zal zijn moeder schadeloos houden. 

 

[Solvit] II plack. 

Primus servabit ?matrem indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 111v 12 ±do 17-03-1379. 

Katherina wv Petrus van Audwijc beloofde aan Johannes van Vroenhoeve, 

tbv hem en voornoemde Godefridus, gedurende 8 jaar, elk jaar 5 

Hollandse dobbel te betalen, een helft met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis. 

 

Katherina relicta Petri de Audwijc promisit Johanni van (dg: 

Vroenho) Vroenhoeve ad opus sui et ad opus dicti Godefridi ad 

spacium octo annorum proxime quolibet eorum quinque Hollant dobbel 

mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo Johannis et sic 

deinceps. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 111v 13 ±do 17-03-1379. 

Arnoldus Stamelart zvw Arnoldus Stamelart van Bruheze, zijn zuster 

Bela en Egidius gnd Mesken ev Margareta dvw voornoemde Arnoldus 

Stamelart van Bruheze verkochten aan Petrus van Zonne het deel, dat 

aan hen gekomen was na overlijden van Jutta, evw voornoemde Petrus en 

sv voornoemde Arnoldus Stamelart, resp. dat aan hen zal komen na 

overlijden van voornoemde Petrus, in alle goederen, die voornoemde 

Petrus, staande zijn huwelijk met voornoemde Jutta, had verworven. 

 

Arnoldus Stamelart (dg: de Bruheze) filius quondam Arnoldi 

Stamelart de Bruheze Bela eius soror cum tutore et Egidius dictus 

(dg: Meijsk) Mesken maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris (dg: dic) filie dicti quondam Arnoldi 

Stamelart de Bruheze (dg: omnia) totam partem et omne jus eis de 

(dg: mod) morte quondam Jutte #uxoris quondam Petri de Zonne# 

sororis (dg: ..) predicti Arnoldi Stamelart successione advolutas 

et post (dg: .) mortem (dg: dicti) dicti Petri successione 

advolvendas in omnibus bonis que dictus Petrus acquisiverat stante 

integro matrimonio et thoro inter dictum Petrum et Juttam 

predictam #quocumque locorum sitis# prout dicebat hereditarie (dg: 

sup) vendidit dicto Petro promittens cum tutore ratam (dg: .) 

servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum debitorum 

et suorum coheredum deponere existentem (dg: seu eventuras in 

dictis parte et jure). Testes W et W datum supra. 

 

BP 1176 f 111v 14 ±do 17-03-1379. 

Arnoldus Stamelart van Bruheze zvw Arnoldus Stamelart van Bruheze en 

                         
13 Zie → BP 1176 f 276v 12 do 09-10-1382, verklaring dat 23 Holland 

dobbel betaald is. 
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Arnoldus van Bruheze beloofden aan Petrus van Zonne 100 kruisken 

mottoen met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1379) te betalen. 

 

Arnoldus Stamelart de Bruheze filius quondam Arnoldi Stamelart de 

Bruheze et Arnoldus de Bruheze promiserunt Petro de Zonne C 

cruijsken mottoen seu valorem ad Remigii proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 111v 15 ±do 17-03-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 111v 16 ±do 17-03-1379. 

Petrus van Zonne ontlastte voornoemde Arnoldus Stamelart van Bruheze 

van alle beloften, aan voornoemde Petrus gedaan door voornoemde 

Arnoldus. 

 

[Pe]trus de Zonne quitum proclamavit (dg: .......) predictum 

Arnoldum Stamelart de Bruheze ab omnibus promissionibus factis 

dicto Petro [a] dicto Arnoldo a quocumque tempore preterito in 

datam presentem tam in litteris quam extra litteras ut dicebat 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 E 12 f.112. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 04-08-1379. 

 

BP 1176 f 112r 01 do 04-08-1379. 

Henricus Zegher en Zebertus gnd Walen soen beloofden aan Marcelius 

van Os, gedurende 4 jaar, waarschijnlijk elk jaar met Kerstmis, 5 

schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, en 25 pond 

geld te betalen. Ze zullen de erfgoederen van voornoemde Marcelius, 

in Berghem, ter plaatse gnd Tussen Rijt, die zij gehuurd hadden van 

voornoemde Marcelius, in het laatste van voornoemde 4 jaar niet 

bezaaien. 

 

Henricus Zegher Zebertus dictus Walen soen promiserunt Marcelio de 

Os #ad spacium quatuor annorum proxime ....... ....... .......# 

quinque scilde scilicet XII placken (dg: pro scilt) Dordrecht pro 

scilt [computato] et XXV libras monete ad nativitatis Domini 

persolvendas et pro primo termino (dg: ....) nativitatis Domini 

proxime et quod ipsi hereditates dicti Marcelii sitas (dg: ibidem 

quas ipsi erga) in parochia de Berchen in loco dicto Tusschen Rijt 

quas ipsi erga dictum Marcelium conduxerunt ultimo anno dictorum 

quatuor annorum non seminabunt. Testes W et W datum quinta post 

Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 112r 02 do 04-08-1379. 

Hr Walterus van Lijttoijen priester beloofde aan Walterus van Oekel 

25 Brabantse dobbel en 16 plakken, een helft met Pasen (zo 25-03-

1380) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1380) te 

betalen. 

 

Dominus Walterus de Lijttoijen presbiter promisit Waltero de Oekel 

XXV Brabant dobbel et XVI plack (dg: ad) mediatim pasce et 

mediatim Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 03 do 04-08-1379. 

Johannes gnd die Snider van Littoijen beloofde aan Walterus van Oekel 

25 Brabantse dobbel en 16 plakken, een helft met Pasen (zo 25-03-

1380) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1380) te 
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betalen. 

 

Johannes dictus die Snider de Littoijen promisit Waltero de Oekel 

XXV Brabant dobbel et XVI plack mediatim pasce et mediatim 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 04 do 04-08-1379. 

Johannes van den Camp zvw Enghelbertus en Goeswinus Cnode Femijen 

soen beloofden aan Adam van Mierd, tbv Thomas Asinarius etc, 20 oude 

schilden met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1379; 27+30+31+11=99 

dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes van den Camp filius quondam Enghelberti et Goeswinus 

Cnode Femijen soen promiserunt Ade de Mierd ad opus Thome Asinarii 

XX aude scilde ad sancti Martini proxime persolvenda sub pena II. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 05 do 04-08-1379. 

Willelmus Tolinc beloofde aan Marcelius van Os en Johannes zv Truda 

25 Brabantse dobbel met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1379) te 

betalen. 

 

Willelmus Tolinc promisit Marcelio de Os et Johanni filio Trude 

(dg: XXV) XXV Brabant dobbel ad sancti Martini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 06 do 04-08-1379. 

Willelmus Tolinc verklaarde dat Theodericus die Beer 16½ Brabantse 

dobbel van 28 Brabantse dobbel mottoen betaald heeft, die voornoemde 

Theodericus en Willelmus Tolinc in een Bossche schepenbrief beloofd 

hadden aan Arnoldus Heijme, te weten van het geld voorzover dat méér 

was dan de som die voornoemde Theodericus aan voornoemde Willelmus 

schuldig was, voor welke som voornoemde Willelmus het huis en erf van 

voornoemde Theodericus, in Den Bosch, naast de plaats gnd 

Windmolenberg, na schepenvonnis had verworven. 

 

Willelmus Tolinc palam recognovit quod Theodericus die Beer 

persolvit XVI et dimidium Brabant dobbel scilicet de XXVIII 

Brabant dobbel mottoen quos dicti Theodericus et Willelmus Tolinc 

promiserant Arnoldo Heijme in litteris scabinorum de Busco ut 

dicebat scilicet de pecunia quam super..... ultra pecuniam quam 

dictus (dg: Willelmus) #Theodericus# debebat dicto (dg: 

Theoderico) #Willelmo# et pro (dg: p) qua pecunia dictus W domum 

et aream dicti Theoderici sitam in Busco iuxta locum dictum 

Wijnmolenberch acquisiverat per sententiam scabinorum in Busco ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 07 do 04-08-1379. 

Johannes zv Truda en Marcelius van Os droegen over aan Willelmus 

Tolinc het geld voorzover dat meer was dan de som waarvoor huis en 

erf van Theodericus die Beer, in Den Bosch, aan de plaats gnd 

Windmolenberg, door Willelmus gnd Tolinc gerechtelijk werd verkocht 

aan Amisius gnd Mijs zv Volcquinus van Amersfort, aan hen 

overgedragen door Theodericus. 

 

Johannes filius Trude et Marcelius de Os totam pecuniam quam 

supercurrit ultra pecuniam pro qua domus et area (dg: dicti 

Theoderici) #dicti die Beer# sita in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch a Willelmo dicto Tolinc vendibatur Amisio dicto 

Mijs filio Volcquini de Amersfort per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco supertata eis a Theoderico prout in litteris 
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legitime supportavit Willelmo Tolinc cum litteris et jure. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 08 do 04-08-1379. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Theodericus gnd die 

Beer” en Willelmus Tolinc beloofde, zo nodig, de brief ter hand te 

stellen aan voornoemde Johannes en Marcelius. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Theodericus dictus die Beer 

et Willelmus (dg: Tol) Tolinc promisit tradere dictis Johanni et 

Marcelio (dg: pro) quotiens indiguerint. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 09 do 04-08-1379. 

Ghisbertus van Eijkel en zijn broer Johannes beloofden aan Henricus 

zvw Lambertus van den Arennest 45 Hollandse dobbel met Kerstmis 

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

 

Ghisbertus de Eijkel Johannes eius frater promiserunt Henrico 

filio quondam Lamberti van den Arennest XLV (dg: Br) Holland 

dobbel (dg: s) ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 10 do 04-08-1379. 

Johannes van Breda zv Ghibo van Eijke en Everardus van Onstaden 

beloofden aan Ghibo Buc bakker 38 Hollandse dobbel met Kerstmis 

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

 

Johannes de Breda filius Ghibonis de Eijke et Everardus de 

Onstaden promiserunt (dg: Ghisberto Bu) #Ghiboni# Buc pistori 

XXXVIII Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 11 do 04-08-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 12 do 04-08-1379. 

Walterus van Oekel droeg over aan zijn schoonzoon Alardus gnd Wuest 

zv Goeswinus van den Roetelen een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas te leveren, aan hem verkocht door Petrus zvw 

Arnoldus gnd Moelnere. 

 

Walterus de Oekel hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Andree venditam sibi a 

Petro filio quondam Arnoldi dicti Moelnere prout in litteris 

hereditarie supportavit Alardo dicto Wuest filio Goeswini van den 

Roetelen suo genero cum litteris et jure promittens ratam servare 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 13 do 04-08-1379. 

Theodericus gnd Goetscalcs soen beloofde aan Gerardus zvw Paulus van 

Gheffen 14 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) 

te betalen. 

 

Theodericus dictus (dg: Guet) Goetscalcs soen promisit Gerardo 

filio quondam Pauli de Gheffen XIIII Hollant dobbel ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 14 do 04-08-1379. 

Yudocus gnd Bruijstens soen verklaarde dat Bertoldus gnd die Voeget, 
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Lucas van de Kelder, Willelmus zvw Henricus Vos van Hezewijc en 

Johannes van Bijnderen en niemand anders aan hem hebben betaald 91 

oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen, in afkorting van 114 oude 

schilden, aan voornoemde Yudocus beloofd door Bertoldus, Lucas, 

Willelmus en Johannes en door Arnoldus van Wetten. Voornoemde Yudocus 

en Petrus van ?Hen beloofden voornoemde Bertoldus, Lucas, Willelmus 

en Johannes schadeloos te houden van het restant van het geld. 

 

Yudocus dictus Bruijstens soen palam recognovit sibi Bertoldum 

dictum die Voeget Lucam de Penu Willelmum filium quondam Henrici 

Vos de Hezewijc Johannem de Bijnderen et neminem alium persolvisse 

XCI aude scilde Francie vel Flandrie in abbreviationem C et XIIII 

aude scilde dicte monete promissorum dicto Yudoco a Bertoldo Luca 

Willelmo et Johanne et ab Arnoldo de Wetten prout in litteris et 

promisit dictus Yudocus et Petrus de ?Hen dictos (dg: Bertold) 

Bertoldum Lucam Willelmum et Johannem a toto residio dicte totius 

pecunie indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 15 do 04-08-1379. 

Jordanus zvw Jordanus gnd van der Oetheren droeg over aan Hubertus 

gnd Wolf de helft van een hofstad in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van Johannes gnd Jordens soen enerzijds en erfgoed van 

wijlen Gerardus gnd van den Torre anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde wijlen Gerardus, aan hem verkocht door Oderadis wv 

Johannes gnd Matheus soen en haar zoon Lambertus. 

 

Jordanus filius quondam Jordani dicti van der Oetheren medietatem 

cuiusdam domistadii siti in Buscoducis in aggere vici Vuchtensis 

inter hereditatem Johannis dicti Jordens soen ex uno et inter 

hereditatem quondam Gerardi dicti van den Torre ex alio scilicet 

illam medietatem que sita est contigue iuxta hereditatem dicti 

quondam Gerardi venditam sibi ab Oderade relicta quondam Johannis 

dicti Matheus soen et Lamberto eius filio prout in litteris 

hereditarie supportavit Huberto dicto Wolf cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 16 do 04-08-1379. 

Johannes Berwout beloofde aan Amicius gnd Mijs zv Volcquinus gnd Mijs 

soen 20½ gulden pieter met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te 

betalen. 

 

Johannes Berwout promisit (dg: Wo) Amicio dicto Mijs filio 

Volcquini dicti Mijs soen XX et dimidium gulden peters ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 17 do 04-08-1379. 

Ghisbertus van Maren beloofde aan de secretaris, tbv Raso de Jonge 

geldwisselaar, 18 gulden peter met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1379) te betalen. 

 

Ghisbertus de Maren promisit mihi ad opus Rasonis Juvenis (dg: si) 

campsoris XVIII gulden peter ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 18 do 04-08-1379. 

Willelmus van Lille smid beloofde aan Johannes van der Moelen 14 

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

 

Willelmus de Lille faber promisit Johanni van der Moelen XIIII 

Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 
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W et W datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 19 do 04-08-1379. 

Johannes van den Kerchove maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

verzwaringen, gedaan door Johannes van Bijnderen die Moelnere met 

zijn goederen. 

 

Johannes van den Kerchove omnes vendiciones et alienaciones factas 

a Johanne de Bijnderen (dg: de he) die Moelnere #cum suis bonis# 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 20 do 04-08-1379. 

Gerardus van Herlaer beloofde aan Godefridus zv Godefridus Sceijvel 

78 schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Martinus 

aanstaande (vr 11-11-1379) te betalen. 

 

Gerardus de Herlaer promisit Godefrido filio Godefridi Sceijvel 

LXXVIII scilde XII plack pro scilt computato ad Martini proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 21 do 04-08-1379. 

Nijcholaus Reijmbrant zvw Marcelius Coninc en Hubertus Ste...en 

beloofden aan Hilla ev Henricus Marinen, tbv voornoemde Henricus, 37 

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

 

Nijcholaus Reijmbrant filius quondam Marcelii Coninc #et Hubertus 

Ste...en# promiserunt Hille uxori Henrici Marinen ad opus eiusdem 

Henrici XXXVII Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 22 do 04-08-1379. 

Johannes van der After beloofde aan Johannes zv mr Wolphardus van 

Ghijessen 12½ Brabantse dobbel, een helft te betalen met Kerstmis (zo 

25-12-1379) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-

1380). 

 

Johannes van der After promisit Johanni filio magistri Wolphardi 

de Ghijessen XII et dimidium Brabant dobbel seu valorem mediatim 

(dg: Joh) Domini et mediatim Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 23 do 04-08-1379. 

Ghibo van Maren en Johannes zv mr Wolphardus beloofden aan Henricus 

die Jegher, tbv hem en Matheus Posteel, 73 Hollandse dobbel14 met 

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

 

Ghibo de Maren et Johannes filius magistri Wolphardi promiserunt 

Henrico die Jegher #ad opus sui et# ad opus Mathei Posteel seu 

alterius eorundem LXXIII Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 24 do 04-08-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 25 do 04-08-1379. 

Johannes Scilder van Lijttoijen en Henricus zv Johannes gnd die 

                         
14 Zie → BP 1176 f 278r 02 do 16-10-1382, verklaring dat 68 oude 

schilden zijn betaald. 
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Hoessche beloofden aan Johannes zvw Boudewinus Appelman 25 Brabantse 

dobbel, een helft te betalen met Pasen (zo 25-03-1380) en de andere 

helft met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1380). 

 

Johannes Scilder de Lijttoijen et Henricus filius Johannis dicti 

die Hoessche promiserunt Johanni filio quondam Boudewini Appelman 

XXV Brabant dobbel mediatim pasce et mediatim Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112r 26 do 04-08-1379. 

Arnoldus van Haenwijc beloofde aan Everardus van Onstaden ?42 oude 

schilden met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1380) te betalen. 

 

Arnoldus de Haenwijc promisit Everardo de Onstaden ?XLII aude 

scilde ad purificationis proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 E 13 f.112v. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 29-07-1379. 

 in festo Petri ad vincula: maandag 01-08-1379. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 04-08-1379. 

 

BP 1176 f 112v 01 do 04-08-1379. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan Walterus Delijen soen 32½ 

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

 

Nijcholaus de Baerle promisit Waltero Delijen soen XXXII et 

dimidium Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 02 do 04-08-1379. 

Johannes Bloijs zv Henricus Bloijs van Zeelst gaf uit aan Jacobus gnd 

Bonen soen van Tilborch ¼ deel van een erfgoed in Den Bosch, aan de 

dijk van de Vughterstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van der 

Straten enerzijds en de osendrup van huis en erf van voornoemde 

Johannes, welke osendrup 1 voet breed is, anderzijds, strekkend vanaf 

de Vughterdijk achterwaarts tot aan de gemeint; de uitgifte 

geschiedde voor de hertogencijns en thans voor een n-erfcijns van 4 

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

Sint-Jan. 

 

Johannes Bloijs filius Henrici Bloijs de Zeelst quartam partem 

hereditatis sitam in Busco in aggere vici Vuchtensis inter 

hereditatem Arnoldi van der Straten ex uno et inter (dg: ..dimu) 

stillicidium domus et aree dicti Johannis quod stillicidium 

continet unam pedatam in latitudine ex alio (dg: ut di) prout 

ibidem inter dictum stillicidium et hereditatem dicti Arnoldi est 

sita tendentem ab aggere Vuchtense retrorsum ad communitatem ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Jacobo dicto Bonen soen de 

Tilborch ab eodem hereditarie possidendam pro censu domini ducis 

exinde solvendo dando etc et pro hereditario censu quatuor 

librarum monete dando sibi ab altero hereditarie (dg: nativitatis) 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissa promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 03 do 04-08-1379. 

Henricus van den Eijnde beloofde aan Johannes van Os zvw Gerardus 

Bessellen 10 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) 

te betalen. 
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Henricus (dg: He) van den Eijnde promisit Johanni de Os filio 

quondam Gerardi Bessellen X Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 04 do 04-08-1379. 

Godefridus van Bussel, Petrus Valant, zijn broer Arnoldus van Eijcke 

en Henricus Posteel zv Theodericus beloofden aan Henricus van 

Huessellingen 17 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1379) te betalen. 

 

Godefridus de Bussel Petrus Valant Arnoldus de Eijcke eius frater 

Henricus Posteel filius Theoderici promiserunt Henrico de 

Huessellingen XVII Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 05 do 04-08-1379. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 06 do 04-08-1379. 

Laurencius zvw Petrus gnd Oer beloofde aan Henricus van Risingen 27 

Dordrechtse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te 

betalen. 

 

Laurencius (dg: dictus) filius quondam Petri dicti Oer promisit 

Henrico de Risingen XXVII Dordrecht dobbel ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 07 do 04-08-1379. 

Godefridus Heerkini en Gerardus van Herlaer beloofden aan Theodericus 

Sceijvel 29 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-

1379) te betalen. 

 

Godefridus Heerkini et Gerardus de Herlaer promiserunt Theoderico 

Sceijvel XXIX aude scilde ad Martini proxime persolvenda. Testes W 

et W datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 08 do 04-08-1379. 

Ghisbertus van Maren en Arnoldus Hacke beloofden aan Johannes Keijser 

35 Dordrechtse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te 

betalen. 

 

Ghisbertus de Maren et Arnoldus Hacke promiserunt Johanni Keijser 

XXXV Dordrecht dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 09 do 04-08-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 10 do 04-08-1379. 

Arnoldus van Wetten zvw Johannes Tulcen van Wetten droeg over aan 

Johannes Boegart zvw Arnoldus gnd Bol al zijn goederen, gelegen onder 

de villicacio van Den Bosch. 

 

Arnoldus de Wetten filius (dg: Arnoldi) #quondam Johannis# Tulcen 

de Wetten omnia sua bona quocumque locorum infra villicacionem de 
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Busco (dg: de) sita ut dicebat hereditarie supportavit Johanni 

Boegart filio quondam Arnoldi dicti Bol promittens (dg: warandiam) 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 11 do 04-08-1379. 

Nijcholaus Reijmbrant zvw Marcelius Coninc, Tielmannus van Neerijnen 

en Johannes zvw Johannes Ghevarts beloofden aan Willelmus gnd Hertoge 

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

betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Nijcholaus Reijmbrant filius quondam Marcelii Coninc Tielmannus de 

Neerijnen et Johannes filius quondam Johannis Ghevarts promiserunt 

Willelmo dicto Hertoge XXXI Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 12 do 04-08-1379. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 13 do 04-08-1379. 

Gerardus zv Hermannus Bac en Johannes van Wetten zv Henricus van den 

Loeken de jongere droegen over aan Ghibo zv voornoemde Hermannus Bac 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-

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

Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Johannes van Breda 

smid enerzijds en erfgoed van wijlen Robbertus gnd Robben koopman 

anderzijds, welke cijns Goeswinus Anecoij gekocht had van Jacobus zvw 

Nijcholaus gnd Coelken van der Brugge, en welke cijns transportanten 

nu bezitten. 

 

(dg: Goeswinus) Gerardus filius Hermanni Bac et Johannes (dg: fi) 

de Wetten filius (dg: junior) Henrici van den Loeken #junioris# 

hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in Busco 

in vico Vuchtensi inter hereditatem Johannis de Breda fabri ex uno 

et inter hereditatem quondam Robberti dicti Robben mercatoris ex 

alio quem censum Goeswinus (dg: ..) Anecoij erga Jacobum filium 

quondam Nijcholai dicti Coelken van der Bruggen emendo 

acquisiverat prout in litteris (dg: hereditarie supportaverunt) et 

quem censum nunc ad se spectare dicebant hereditarie 

supportaverunt Ghiboni filio dicti Hermanni (dg: Back) Bac cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum et dicti quondam Goeswini Anecoij et 

heredum eiusdem quondam Goeswini deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 14 do 04-08-1379. 

Henricus Koevoet van Straten en Jacobus Vos van Berze beloofden aan 

Henricus Jozollo etc 20 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1379; 27+30+1=58 dgn) te betalen, op straffe van 

2. 

 

Henricus Koevoet de Straten et Jacobus Vos de Berze promiserunt 

(dg: Petro Merle etc) #Henrico Jozollo etc# XX scuta antiqua 

Francie ad Remigii proxime persolvenda sub pena II. Testes datum 

supra. 
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BP 1176 f 112v 15 do 04-08-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 16 do 04-08-1379. 

Henricus Rut, Yoest Bruijstens en Gerardus van Eijke zvw Henricus 

Posteel beloofden aan Henricus Jozollo etc 40 oude Franse schilden 

met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1379; 27+30+1=58 dgn) te 

betalen op straffe van 3. 

 

Henricus Rut Yoest Bruijstens et Gerardus de Eijke filius quondam 

Henrici Posteel promiserunt Henrico (dg: Merle) #Jozollo# etc XL 

aude scilde Francie ad Remigii proxime persolvenda sub pena III. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 17 vr 29-07-1379. 

Robbertus van Neijsel beloofde aan Willelmus Coptiten 18 Brabantse 

dobbel na maning te betalen. 

 

Robbertus de Neijsel promisit Willelmo Coptiten XVIII Brabant 

dobbel ad monitionem persolvendos. Testes Ghisbertus et Tielken 

datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1176 f 112v 18 vr 29-07-1379. 

Rutgherus van Boemel zvw Goeswinus Zasman en Gerardus Cangieter 

beloofden aan Willelmus van der Aa 16½ mud gerst, Bossche maat, 

uiterlijk met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te leveren. 

 

Rutgherus de Boemel filius quondam Goeswini Zasman et Gerardus 

Cangieter promiserunt Willelmo van der Aa XVI et dimidium modios 

ordei mensure de Busco infra hinc et nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes (dg: d) W et W datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 19 vr 29-07-1379. 

Paulus Horenman bontwerker verkocht aan Johannes Steen ketelaar een 

n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit huis15 en erf in Den Bosch, in 

de Kerkstraat, tussen erfgoed van Gerardus Pasteijbecker enerzijds en 

erfgoed van Johannes gnd Gorter anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 43 schelling geld. 

 

Paulus Horenman pellifex hereditarie vendidit Johanni Steen 

cacabario hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area 

(dg: ...) sita in Busco #in vico ecclesie# inter hereditatem (dg: 

que fuerat) Gerardi Pasteijbecker ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Gorter ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

impeticionem et aliam obligationem deponere excepto censu (dg: 

domini ducis) XLIII solidorum monete exinde solvendo promittens 

super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 20 vr 29-07-1379. 

Theodericus Horenman deed tbv zijn broer voornoemde Paulus afstand 

van voornoemd huis en erf. 

 

                         
15 Zie ← BP 1176 f 115v 08 za 23-07-1379, overdracht vruchtgebruik in 

dit huis door Arnoldus zvw Albertus van Culenborch aan zijn zoon 

Paulus. 



Bosch’ Protocol jaar 1379 03. 

 

43 

Theodericus Horenman super dicta domo et area et jure ad opus 

dicti Pauli (dg: sui) sui fratris renunciavit promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 21 ma 01-08-1379. 

Johannes zvw Theodericus van der Heijden beloofde aan Ygrammus 

Panghelart 79 Dordrechtse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1379) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Theoderici van der Heijden promisit 

Ygrammo Panghelart septuaginta novem Dordrecht dobbel seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Ghisbertus et 

Gerardus datum in festo Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 112v 22 ma 01-08-1379. 

Johannes Bije van den Broec, zijn zoon Johannes, Ghisbertus van Maren 

en Goeswinus van Best beloofden aan Johannes Snoec wever 86 Hollandse 

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

 

Johannes Bije van den Broec Johannes eius filius Ghisbertus de 

Maren et Goeswinus de Best promiserunt Johanni Snoec textori 

LXXXVI Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes W et W datum (dg: supra in crastino) #festo# 

Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 112v 23 ma 01-08-1379. 

De drie eersten beloofden Goeswinus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

3 primi promiserunt Goeswinum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 112v 24 ma 01-08-1379. 

Johannes Berwout beloofde aan Petrus van Zon 21½ gulden pieter met 

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

 

Johannes Berwout promisit Petro de Zon XXI et dimidium gulden 

peter ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 112v 25 do 04-08-1379. 

Boudewinus van Zeland en zijn vrouw Yda beloofden aan Elizabeth 

Sneggelens begijn, tbv haar en Gerardus Balijart, 300 oude schilden 

na maning te betalen. 

 

Boudewinus de Zeland et Yda eius uxor promiserunt (dg: super) 

indivisi super omnia Elizabeth Sneggelens beghine ad opus sui et 

ad opus Gerardi Balijart seu alterius eorum CCC aude scilde ad 

monitionem eorum seu alterius eorum persolvenda. Testes Rover et 

Ghisbertus datum quinta post Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 112v 26 do 04-08-1379. 

Arnoldus van Os zvw Arnoldus Henssen soen van Os beloofde aan 

Johannes van Berze 17 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1379) te betalen. 

 

Arnoldus de Os filius quondam Arnoldi Henssen soen de Os promisit 

Johanni de Berze XVII Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Ghisbertus et ....... datum supra. 
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BP 1176 f 112v 27 do 04-08-1379. 

Rutgherus gnd Pijn van Derenborch droeg over aan Henricus gnd Yegher 

(1) een stuk land in Berghem, ter plaatse gnd Duer, ter plaatse gnd 

Hengmaat, tussen wijlen Rutgherus gnd Ceije enerzijds en kinderen gnd 

Loekens kijnderen anderzijds, (2) een stuk land aldaar, tussen 

Nicholaus gnd Loeken enerzijds en wijlen voornoemde Rutgherus Ceije 

anderzijds. 

 

Rutgherus dictus Pijn de Derenborch peciam terre sitam in parochia 

de Berchen in loco dicto Duer (dg: ad) ad locum dictum Hengmaet 

inter hereditatem quondam Rutgheri dicti Ceije ex uno et inter 

liberorum dictorum Loekens kijnderen ex alio atque peciam terre 

sitam ibidem inter hereditatem Nicholai dicti Loeken ex uno et 

inter hereditatem quondam Rutgheri Ceije predicti ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Henrico dicto Yegher promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes W et 

W datum supra. 

 

BP 1176 f 112v 28 do 04-08-1379. 

......dus van Haenwijc beloofde aan Johannes van den Hoevel zvw 

Johannes Zerijs 54 Hollandse dobbel met Kerstmis te betalen. 

 

......dus de Haenwijc promisit Johanni van den Hoevel filio 

quondam Johannis Zerijs LIIII Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini ........ ........ ........ Testes datum supra. 

 

1176 mf3 E 14 f.113. 

  Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 113r 01 ±do 04-08-1379. 

.......s Coedriver verkocht aan Petrus zv Arnoldus van den Loecke een 

stukje land in Heeswijk, ter plaatse gnd die Heesakker, tussen 

erfgoed van de abdij van Berne enerzijds en voornoemde Petrus 

anderzijds. 

 

.......s Coedriver parti[culam] terre sitam in parochia de 

Heeswijc in loco dicto die Heesacker inter hereditatem conventus 

de Berna ex uno et inter hereditatem Petri filii Arnoldi van den 

(dg: Hoecke) #Loecke# ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Petro promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Ghisbertus et Tielken datum ....... 

 

BP 1176 f 113r 02 ±do 04-08-1379. 

Johannes Emonts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Emonts soen prebuit #et# reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113r 03 ±do 04-08-1379. 

De broers Arnoldus, Boudekinus en Henricus, kvw Henricus Matheus, 

beloofden aan Elizabeth van Uden 58 Hollandse dobbel met Kerstmis 

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

 

Arnoldus Boudekinus et Henricus fratres liberi quondam Henrici 

Matheus promiserunt Elizabeth de Uden LVIII Hollant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 113r 04 ±do 04-08-1379. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 
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Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113r 05 ±do 04-08-1379. 

Elizabeth wv Jacobus van Uden beloofde aan Amisius gnd Mijs zv 

Volcquinus van Amersfoert 41 gulden pieter met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1379) te betalen. 

 

(dg: ...) Elizabeth relicta quondam Jacobi de Uden promisit Amisio 

dicto Mijs filio Volcquini de Amersfoert XLI gulden peter seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 113r 06 ±do 04-08-1379. 

Goeswinus Cnode zvw Eufemia Posteels verhuurde aan Petrus van Zon 4 

morgen land in Empel, ter plaatse gnd die Roetse Kamp, tussen zijn 

broer Goeswinus Cnode de oudere enerzijds en kv Henricus Aben soen 

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

aanstaande (vr 11-11-1379). 

 

Goeswinus Cnode filius quondam Eufemie Posteels (dg: promisit 

Petro de Zonne) quatuor iugera terre sita #in parochia de Empel# 

in loco dicto die Roetsche Camp inter hereditatem Goeswini Cnode 

senioris sui fratris ex uno et inter hereditatem liberorum Henrici 

Aben soen ex alio ut dicebat locavit Petro de Zon ab eodem ad 

spacium quatuor annorum a festo Martini proxime futuro sine medio 

sequentium possidenda promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113r 07 ±do 04-08-1379. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale ev Heijlwigis, dvw Wautgherus gnd 

Gasteldonc en diens vrouw Mechtildis dvw Johannes gnd Bode zvw 

Hermannus gnd Bode bakker, verkocht aan Nijcholaus van Berze een 

b-erfcijns van 40 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de 

koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, aan hen behorend in 6 pond voornoemd geld, een helft 

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

een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, naast erfgoed 

van Johannes van Enode zvw Arnoldus gnd Pape, met een erfgoed 

behorend aan voornoemd huis en erf, strekkend van de Hinthamerstraat 

achterwaarts tot aan het kerkhof van de kerk van Sint-Jan, met alle 

gebouwen op dit erfgoed, welk huis, erf en erfgoed met gebouwen 

Johannes gnd Wonder in cijns gekregen had van voornoemde wijlen 

Johannes Bode, te weten voor de hertogencijns en voor voornoemde 6 

pond voornoemd geld erfcijns, en welke cijns van 40 schelling 

voornoemde Goeswinus nu bezit16. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam 

Wautgheri dicti Gasteldonc ab eodem Waltero et Mechtilde sua uxore 

filia quondam Johannis dicti Bode filii quondam Hermanni dicti 

Bode pistoris pariter genite hereditarium censum XL solidorum 

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

pro sedecim in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris ad se spectantem in sex libris (dg: gr) dicte monete 

solvendis hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area (dg: quondam) sita in Busco in vico Hijntamensi iuxta 

hereditatem Johannis de Enode filii quondam Arnoldi dicti Pape cum 

tota hereditate ad dictam domum et aream spectante tendente de 

                         
16 Zie ← BP 1176 f 115r 03 ±do 21-07-1379, overdracht van een deel in 

de erfcijns van 6 pond. 
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dicto vico Hijnthamensi retrorsum usque ad cimiterium ecclesie 

beati Johannis in Busco et cum totis edificiis in dicta hereditate 

consistentibus quas domum et aream et hereditatem cum suis (dg: 

attinentiis) edificiis Johannes dictus Wonder erga dictum quondam 

Johannem Bode pro censu domini nostri ducis exinde solvendo et pro 

dictis sex libris dicte monete hereditarii census ad censum 

acquisiverat prout in litteris (dg: h) et quem censum XL solidorum 

dicte monete dictus Goeswinus nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie (dg: supportavit cum) vendidit Nijcholao de Berze 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113r 08 ±do 04-08-1379. 

Arnoldus van Gheffen zvw Petrus gnd van der Woert verkocht aan zijn 

broer Godefridus 5 hont land in Empel, ter plaatse gnd in het 

Vroland, tussen een kamp van Danijel gnd Deene enerzijds en Johannes 

gnd Swart Oghe anderzijds, belast met 1 roede Maasdijk in Empel, 

tussen de dijk van kv Petrus gnd Coppen enerzijds en de dijk van kv 

Tielmannus gnd Tiel Peters soen anderzijds. 

 

Arnoldus #de Gheffen# filius quondam Petri dicti (dg: Loe) van der 

Woert (dg: de Ghe) quinque hont terre sita in parochia de Empel 

inter loco dicto int (dg: Vroen) Vrolant inter (dg: hereditatem) 

campum Danijelis dicti Deene ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Swart Oghe ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido 

suo fratri promittens warandiam et obligationem deponere excepta 

una virgata aggeris Mose sita (dg: inter) in parochia de Empel 

(dg: inter here) inter aggerem liberorum Petri dicti Coppen ex uno 

et inter aggerem liberorum (dg: Tielkini) Tielmanni dicti Tiel 

Peters soen ex alio ut dicebat ad hoc spectante. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 113r 09 ±do 04-08-1379. 

Godefridus zvw Petrus van der Woert verkocht aan Gerardus zvw 

Walterus van Vucht 1 morgen land ter plaatse gnd die Kuikse Kamp, 

tussen Arnoldus Avemari de jongere enerzijds en wijlen Rodolphus 

Roesmont anderzijds, belast met waterlaten en sluizen. 

 

(dg: Petrus Goes) 

Godefridus filius quondam Petri van der Woert unum iuger terre 

situm in loco dicto die Kuijcsche Camp inter hereditatem Arnoldi 

Avemari junioris ex uno et inter hereditatem quondam Rodolphi 

Roesmont ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio 

quondam Walteri de Vucht promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis aquaductibus et slusis ad hoc de jure 

spectantibus ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113r 10 ±do 04-08-1379. 

Bertoldus zv Johannes Bertouts soen gaf uit aan Gerardus zvw Walterus 

van Vucht ½ morgen in Rosmalen, ter plaatse gnd die Hijnse Beemden, 

tussen Theodericus Ywani en zijn vrouw Sophija enerzijds en Zikina 

gnd Ziken en haar zoon Lambertus anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor 4 penning 1 ort oude hertogencijns, waterlaten en thans voor een 

n-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den 

Bosch te leveren. 

 

Bertoldus filius Johannis Bertouts #soen# dimidium (dg: ..) iuger 

situm in parochia de Roesmalen in loco dicto die Hijnssche Beemde 

inter hereditatem Theoderici Ywani et Sophije sue uxoris ex uno et 

inter hereditatem Zikine dicte Ziken et Lamberti sui filii ex alio 

ut dicebat hereditarie (dg: vendidit Gerardo) dedit ad 
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hereditariam paccionem Gerardo filio quondam Walteri de Vucht ab 

eodem hereditarie possidendum pro quatuor denariis et uno ort 

antiqui census domino duci exinde solvendis et (dg: pro dicta) pro 

aquaductibus ad hoc spectantibus dandis et faciendis et tenendis 

et pro !pro hereditaria paccione quinque lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie Martini et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113r 11 ±do 04-08-1379. 

Walterus Eghens soen en Godefridus zvw Petrus van der Woert beloofden 

aan Denkinus Luwe van Empel 25 Brabantse dobbel, een helft te betalen 

met Kerstmis en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 13-05-

1380). 

 

Walterus Eghens soen et Godefridus filius #quondam# Petri van der 

Woert promiserunt Denkino Luwe de Empel XXV Brabant dobbel 

mediatim nativitatis Domini et mediatim penthecostes proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113r 12 ±do 04-08-1379. 

Walterus zv Petrus gnd Geroncs, voornoemde Petrus Geroncs, Henricus 

Writer van Scijnle en Theodericus van Essche beloofden aan Gerardus 

Heerke de oudere zv Godefridus Heerkini 30¾ Hollandse dobbel met 

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

 

Walterus filius (dg: W) Petri dicti Geroncs dictus Petrus Geroncs 

et (dg: Theodericus) Henricus Writer de Scijnle et Theodericus de 

Essche promiserunt indivisi super omnia Gerardo Heerke seniori 

filio Godefridi Heerkini XXXI Hollant dobbel minus quarta parte 

unius Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113r 13 ±do 04-08-1379. 

De drie eersten beloofden Theodericus van Essche schadeloos te 

houden. 

 

3 primi promiserunt Theodericum de Essche indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113r 14 ±do 04-08-1379. 

Gerardus van Uden zvw Johannes van Uden en zijn moeder Ghiselle 

beloofden aan Marcelius van Os gedurende 4 jaar, ingegaan afgelopen 

Pasen (zo 10-04-1379), elk jaar met Kerstmis 40 pond geld te betalen. 

Ze zullen 8 morgen land van voornoemde Marcelius, in Berghem, ter 

plaatse gnd die Tussen Rijt, die zij gehuurd hadden van voornoemde 

Marcelius, in het laatste jaar niet bezaaien. 

 

Gerardus de Uden filius quondam Johannis de Uden et Ghisellet! eius 

mater promiserunt indivisi super omnia Marcelio de Os quod ipsi 

dabunt dicto Marcelio ad spacium quatuor (dg: fut) #annorum# a 

festo pasce proxime preterito sine medio sequentium anno quolibet 

eorundem quatuor annorum (dg: quatuor) quadraginta libras monete 

ad nativitatis Domini (dg: proxime) persolvendas et pro primo 

termino nativitatis Domini proxime et quod ipsi (dg: octo) octo 

iugera terre dicti Marcelii sita in parochia de Berchen in loco 

dicto die Tusschen Rijt que ipsi erga dictum Marcelium conduxerunt 

(dg: ...) ultimo anno dictorum quatuor annorum non seminabunt. 

Testes datum supra. 
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BP 1176 f 113r 15 ±do 04-08-1379. 

Henricus zvw Theodericus Posteels en Arnoldus van Eijcke zvw Henricus 

Posteels beloofden aan Gerisius van Os 71 Hollandse dobbel met 

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

 

Henricus filius quondam Theoderici Posteels Arnoldus de Eijcke 

filius quondam Henrici Posteels promiserunt Gerisio de Os LXXI 

Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1176 mf3 F 01 f.113v. 

 Quarta post Jacobi: woensdag 27-07-1379. 

 Dominica post Jacobi: zondag 31-07-1379. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 28—07-1379. 

 in festo Jacobi: maandag 25-07-1379. 

 

BP 1176 f 113v 01 wo 27-07-1379. 

Hermannus nzvw Petrus van Waderle verkocht aan Henricus van den 

Broule ¼ deel van een kamp gnd die Lieskamp, naast de plaats gnd 

Langedonk, tussen wijlen Arnoldus van Kessel enerzijds en een kamp 

gnd die Worms Hare anderzijds. 

 

Hermannus filius naturalis quondam Petri de Waderle quartam partem 

cuiusdam campi dicti die Lijescamp siti iuxta locum dictum 

Langhedonc inter hereditatem quondam Arnoldi de Kessel ex uno et 

inter (dg: hereditatem d) campum dictum die Worms Hare ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico van den Broule promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Ghisbertus et Dijnter 

datum quarta post Jacobi. 

 

BP 1176 f 113v 02 wo 27-07-1379. 

Hr Theodericus Rover ridder deed tbv voornoemde koper afstand van 

voornoemd ¼ deel. 

 

Dominus Theodericus Rover miles super dicta quarta parte et jure 

ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113v 03 zo 31-07-1379. 

Arnoldus zvw Petrus van Waderle deed tbv voornoemde koper afstand van 

voornoemd ¼ deel. 

 

Arnoldus filius quondam Petri de Waderle super dicta quarta parte 

ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare. 

Testes W et W datum dominica post Jacobi scabini dixerunt. 

 

BP 1176 f 113v 04 do 28-07-1379. 

Batha dvw Johannes gnd Scuerman van Gheffen droeg over aan Henricus 

zv Henricus gnd Mannart al haar goederen, waarover ze kan beschikken 

en die ze kan verkopen en vervreemden. 

 

Solvit. Debent XI denarios. 

Batha filia quondam Johannis dicti Scuerman de Gheffen cum tutore 

omnia sua bona quibus (dg: me) ipsa potest disponere et ordinare 

et que ipsa potest vendere et alienare #quocumque consistentia 

sive sita# ut dicebat supportavit Henrico filio Henrici dicti 

Mannart promittens cum tutore ratam servare. Testes Berkel (dg: 

dat) et Dijnter datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1176 f 113v 05 ma 25-07-1379. 

De heer van Perwijs, hr Willelmus van Aa, Goeswinus van Tula en 
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Henricus van Zeghenworp beloofden aan Henricus Hermans soen van Rode? 

25 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1379) te 

betalen. 

 

(dg: Goe) Dominus de Pereweijs dominus Willelmus de Aa Goeswinus 

de Tula et Henricus de Zeghenworp promiserunt Henrico Hermans soen 

de Rode? XXV aude scilde ad Martini proxime persolvenda. Testes 

Rover et Berkel datum in festo Jacobi Gerardus dixit. 

 

BP 1176 f 113v 06 do 28-07-1379. 

Boijdekinus zvw Willelmus gnd Hoet van Bijnderen droeg over aan 

Gerardus van Bladel een b-erfcijns van 4 pond geld, die Zegherus zvw 

Zegerus van Helmont beloofd had aan voornoemde Boijdekinus met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit (1) 3 stukken land, in de dingbank 

van Vlierden, (1a) Robben Hof, (1b) die Kerkstreep, (1c) naast de 

plaats gnd des Klerks Ynde Akker, (2) 3 stukken beemd aldaar, (2a) 

ter plaatse gnd Knapendonk, (2b) ter plaatse gnd Veren Gelen Broek, 

(2c) ter plaatse gnd dat Foerdeken, (3) alle cijnzen, die Jacobus gnd 

Robben soen jaarlijks in Vlierden beurde. Voornoemde Boijdenkinus en 

met hem zijn zoon Petrus beloofden de onderpanden van waarde te 

houden. 

 

Boijdekinus filius quondam Willelmi dicti Hoet de Bijnderen 

hereditarium censum quatuor librarum monete quem Zegherus filius 

quondam Zegeri de Helmont promisit se daturum et soluturum dicto 

Boijdekino hereditarie Martini ex tribus peciis terre sitis in 

jurisdictione de Vlierden quarum una Robben Hof altera die 

Kercstrepe nuncupate sunt et tercia sita est (dg: in jurisdictione 

de Vlierden) iuxta locum dictum des Clercs Ynde Acker atque ex 

tribus peciis prati sitis ibidem quarum una in loco dicto (dg: C) 

Cnapendonc altera in loco dicto Veren Ghelen Broec et tercia in 

loco dicto dat Foerdeken site sunt necnon ex omnibus censibus quos 

Jacobus dictus Robben soen annuatim in Vlierden habuit solvendos 

prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo de Bladel cum 

litteris et jure promittens ratam et obligationem ex parte sui 

deponere promiserunt et cum eo Petrus eius filius indivisi super 

omnia sufficientem facere. Testes Ghisbertus et (dg: .) Tielken 

datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1176 f 113v 07 do 28-07-1379. 

Theodericus zvw Theodericus van Eghenrode alias gnd Lijembeecssuagher 

gaf uit aan Gerardus zvw Johannes zvw Gerardus van Vranckenvoert een 

huis en schuur met ondergrond, misse en aangelegen erfgoederen, in 

Veghel, rondom tussen de gemeint, die aan wijlen Gerardus Cabel 

hadden behoord, uitgezonderd een erfgoed gnd een ven, midden in 

voornoemde erfgoederen gelegen, behorend aan de naburen van Veghel; 

de uitgifte geschiedde voor (1) 12 penning nieuwe hertogencijns, (2) 

6 oude groten aan de naburen aldaar, (3) een b-erfcijns van 20 

schelling gemeen paijment van Den Bosch aan Gheerlacus Cnode, (4) een 

b-erfcijns van 20 schelling, geld van Veghel, aan erfg van Egidius 

van den Hoevel, (5) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan 

Arnoldus Hoernken, (6) een b-erfpacht van 1 mud gerst, maat van 

Veghel, aan Fija Lodekens, en thans voor (7) een n-erfpacht van 23 

lopen rogge en 3 mud gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel 

te leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1381). 

 

Solvit quislibet 2 plack. 

(dg: Willelmus) #Theodericus# filius quondam Theoderici de 

Eghenrode alias dictus Lijembeecssuagher domum et horreum cum suis 

#fundis# et (dg: fijn) fimariis et hereditatibus eis adiacentibus 

sitis in parochia de Vechel inter communitatem circumquaque 
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coadiacentem (dg: ex) que ad Gerardum quondam (dg: Cabel) #Cabel# 

spectare consueverunt prout ibidem sunt site et ad dictum quondam 

Gerardum Cabel spectare consueverunt excepta tamen quadam 

hereditate dicta een venne sita in medio dictarum hereditatum 

spectante ad vicinos de Vechel ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Gerardo filio quondam Johannis filii #quondam# Gerardi 

de Vranckenvoert ab eodem hereditarie possidendos pro (dg: sex) 

duodecim denariis (dg: .) novi census domino duci et sex grossis 

antiquis vicinis ibidem et hereditario censu XXti solidorum 

communis pagamenti #de Busco# Gheerlaco Cnode et hereditario censu 

XXti solidorum monete de Vechel #heredibus Egidii van den Hoevel# 

et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

#Arnoldo Hoernken# item hereditaria paccione unius modii ordei 

mensure Vechel #Fije Lodekens# exinde prius de jure solvendis 

dandis etc et pro hereditaria paccione XXIII lopinorum siliginis 

et trium modiorum ordei mensure de Vechel danda sibi ab altero 

hereditarie purificationis et pro primo ultra annum et in Vechel 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

et obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: datum 

supra) Ghisbertus et Coptiten datum supra. 

 

BP 1176 f 113v 08 do 28-07-1379. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Destijds had 

Margareta”, “Wij Johannes Leonii van Erpe en W Coptiten” en 

voornoemde Gerardus beloofde, zo nodig, de brieven aan voornoemde 

Theodericus ter hand te stellen. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit notum sit 

universis #quod# cum Margareta et altera nos Johannes Leonii de 

Erpe et W Coptiten et dictus Gerardus promisit dicto Theoderico 

tradere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113v 09 do 28-07-1379. 

Henricus Mudeken, Otto van der Graft en Evardus Arts soen beloofden 

aan Henricus van Erpe 75 Brabantse dobbel, een helft te betalen met 

Pasen (zo 25-03-1380) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (zo 

24-06-1380). 

 

Henricus Mudeken Otto van der Graft et Evardus Arts soen 

promiserunt Henrico de Erpe LXXV Brabant dobbel mediatim pasce et 

mediatim Johannis proxime persolvendos. 

 

BP 1176 f 113v 10 do 28-07-1379. 

Heijlwigis Spikers droeg over aan Arnoldus Hoernken de helft van (1) 

een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, over de stroom, aan 

de kant van voornoemde straat richting Muntelken, tussen erfgoed dat 

was van Gerardus van Amersoijen enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Arnoldus Hoernken anderzijds, en van (2) een weg, 8 hamervoet breed, 

aldaar, tussen erfgoed van wijlen Johannes Spiker enerzijds en 

erfgoed van Theodericus zvw Theodericus Zoetmelc de oudere 

anderzijds, strekkend van voornoemde Orthenstraat achterwaarts tot 

aan de stroom, aan voornoemde Arnoldus Hoernken, tbv hem en Margareta 

Spiker overgedragen17 door voornoemde Theodericus zvw Theodericus 

Zoetmelc, en welke helften aan haar gekomen waren na overlijden van 

haar zuster voornoemde Margareta. 

 

Heijlwigis Spikers cum tutore #medietatem# domus et aree sitam in 

Buscoducis in vico Orthensi ultra aquam ibidem currentem in latere 

dicti vici versus Muntelken inter hereditatem que fuerat quondam 

                         
17 Zie ← BP 1175 f 287r 06 ±do 04-12-1371, overdracht van dit huis. 
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Gerardi de Amersoijen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Hoernken 

atque (dg: quadam via) #medietatem cuiusdam vie# octo pedatas 

communiter hamervoet vocatas in latitudine continente sita ibidem 

inter hereditatem quondam Johannis Spiker ex uno et inter 

hereditatem Theoderici filii quondam Theoderici Zoetmelc (dg: ex) 

senioris ex alio tendentem a dicto vico Orthensi retrorsum usque 

ad dictam aquam ibidem decurrentem (dg: ven) supportatas dicto 

Arnoldo Hoernken #ad opus sui (dg: ...) et# ad opus Margarete 

Spiker (dg: pro) a dicto Theoderico filio quondam Theoderici (dg: 

predicti) Zoetmelc predicti prout in litteris et quas #medietates# 

sibi de morte dicte Margarete sue sororis successione advolutas 

esse dicebat et sibe mediante divisione in partem cessise dicebat 

hereditarie supportavit dicto Arnoldo Hoernken cum litteris et 

jure promittens (dg: ratam servare) cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113v 11 do 28-07-1379. 

Otto van der Graft en Reijnerus zv Enghela gnd Meus beloofden aan 

Henricus van Erpe 75 Brabantse dobbel, een helft te betalen met Pasen 

(zo 25-03-1380) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-

1380). 

 

Otto van der Graft Reijnerus filius Enghele dicte Meus promiserunt 

Henrico de Erpe LXXV Brabant dobbel #seu valorem# mediatim pasce 

et mediatim Johannis proxime persolvendos. Testes (dg: datum 

supra) Ghisbertus et Tielken datum supra. 

 

BP 1176 f 113v 12 do 28-07-1379. 

Johannes zv Boudewinus beloofde aan voornoemde Otto en Reijnerus 

garantie tegen prelaten van de H.Kerk, van ¾ deel van een tiende, 

behorend aan de investiet van de kerk van Lithoijen, van het lopende 

jaar. 

 

Solvit. 

Johannes filius Boudewini promisit dictis Ottoni et Reijnero 

warandiam prestare erga prelatos sancte ecclesie de tribus quartis 

partibus (dg: dic) decime spectantis ad investitum (dg: dicto) 

ecclesie de Lijttoijen #de anno presenti#. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113v 13 do 28-07-1379. 

Walterus van Vucht bontwerker beloofde aan Lambertus Snoec 41 gulden 

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

 

Walterus de Vucht pellifex promisit Lamberto Snoec XLI gulden 

peter seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113v 14 do 28-07-1379. 

Johannes van den Berghe beloofde aan Theodericus Scalpart 38 

Dordrechtse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te 

betalen. 

 

Johannes van den (dg: van d) Berghe promisit Theoderico Scalpart 

XXXVIII Dordrecht dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113v 15 do 28-07-1379. 

Theodericus zvw Willelmus van Heze van Lijt en Henricus gnd Wellen 

zvw Walterus gnd Wellen beloofden aan Willelmus Balijart 101½ mud 

haver en 6 mud tarwe, Bossche maat, kwaliteit als van de tiende van 

Lith zoals die toevallig dit jaar is, met Kerstmis aanstaande (zo 25-
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12-1379) te leveren. 

 

Theodericus filius quondam Willelmi de Heze de Lijt et Henricus 

dictus Wellen filius quondam Walteri dicti Wellen promiserunt 

indivisi super omnia Willelmo Balijart centum et unum dimidium 

modios avene et sex modios tritici mensure de Busco scilicet talis 

avene et tritici qualis eve[n]ient seu caderent (dg: de) ex decima 

de Lijt #anni presentis# ut dicebant ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113v 16 do 28-07-1379. 

Voornoemde Willelmus Balijart beloofde aan voornoemde Theodericus en 

Henricus garantie van het 1/6 deel van de tiende van het lopende jaar 

in de villa van Lith, behorend aan de abt van Sint-Truiden. 

 

Solvit 3 plack. 

Dictus Willelmus Balijart promisit super omnia quod ipse dictis 

Theoderico et Henrico de sexta parte spectante ad abbatem sancti 

Trudonis #decime# in villa de Lijt debitam et iustam de anno 

presenti prestabit warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113v 17 do 28-07-1379. 

Ancelmus van Eirde en zijn zuster Heijlwigis verkochten aan Denkinus 

Scaden een erfgoed gnd een halve hostat, in Empel, ter plaatse gnd 

Hostaden, tussen Lambertus Raet van Empel enerzijds en voornoemde 

Denkinus anderzijds, belast met zegedijken en waterlaten. 

 

Ancelmus de Eirde et Heijlwigis eius soror cum tutore (dg: d me) 

hereditatem dictam een halve hostat sitam in parochia de Empel in 

loco dicto Hostaden inter hereditatem Lamberti Raet de Empel ex 

uno et inter hereditatem Denkini Scaden ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Denkino promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ..) seghediken et 

aquaductibus ad hanc de jure spectantibus ut dicebant. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 113v 18 do 28-07-1379. 

Voornoemde Denkinus beloofde aan voornoemde Ancelmus dat hij zal 

betalen 71 schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, en 3 plakken, 

die voornoemde Ancelmus verschuldigd was aan wijlen Willelmus Scaden. 

 

Dictus (dg: Denk) Denkinus promisit super omnia dicto Ancelmo quod 

ipse Denkinus (dg: X) sexaginta unum scilde scilicet XII placken 

pro scilt computato #et (dg: ?de) III plack# que dictus Ancelmus 

debebat Willelmo quondam Scaden taliter persolvet et dabit illis 

(dg: quibus) ad quos huiusmodi pecunia spectare de jure levenda 

sic quod dicto Ancelmo dampna exinde non eveniant quovismodo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 113v 19 ±do 28-07-1379. 

Hermannus Roggen beloofde aan Katherina ev Johannes gnd Hoet van 

Mechlinea 23 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) 

te betalen. 

 

Hermannus Roggen promisit Katherine uxori Johannis dicti Hoet de 

Mechlinea (dg: ..) XXIII Hollant dobbel ad nativitatis Domini 

proxime ....... ....... ....... 

 

1176 mf3 F 04 f.115. 

 In crastino Magdalene: zaterdag 23-07-1379. 

 In profesto Magdalene: donderdag 21-07-1379. 
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 In die Magdalene: vrijdag 22-07-1379. 

 

BP 1176 f 115r 01 ±do 21-07-1379. 

Willelmus van Orthen beloofde aan Godefridus van Alfen 26 Dordrechtse 

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

 

Willelmus de Orthen promisit Godefrido de Alfen XXVI Dordrecht 

dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 115r 02 ±do 21-07-1379. 

Andreas zvw Walterus gnd Bijeken van Berlikem verkocht aan Laurencius 

zvw Willelmus van den Broule de helft in 5/6 deel van een huis, erf 

en tuin, in Orthen, tussen Adam gnd Lange Daem enerzijds en wijlen 

Petrus van Waderle anderzijds, het gehele huis, erf en tuin belast 

met een b-erfcijns van 10 schelling gemeen geld. 

 

(dg: And) Andreas filius quondam Walteri dicti Bijeken de Berlikem 

(dg: domum aream et ortum) medietatem ad se spectantem in quinque 

(dg: quin) sextis partibus domus aree et [orti] sitorum in 

parochia de Orthen inter hereditatem Ade dicti Lange Daem ex uno 

et inter hereditatem quondam Petri de Waderle ex alio scilicet 

dividendo dictos domum aream et ortum in sex partes equales unam 

medietatem quinque sextarum partium huiusmodi ut dicebat 

hereditarie vendidit Laurencio filio quondam Willelmi van den 

Broule promittens warandiam et obligationem excepto hereditario 

censu X solidorum monete communis ex integris domo area et orto 

solvendo. Testes Rover et Tielken datum supra. 

 

BP 1176 f 115r 03 ±do 21-07-1379. 

Rodolphus Melijarts en zijn vrouw Mechtildis dvw Johannes Bode zvw 

Hermannus Bode bakker droegen over aan Goeswinus Herinc zvw Johannes 

Cale hun deel18 in de helft van een b-erfcijns van 6 pond, 1 oude 

groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, welke cijns 

voornoemde wijlen Johannes Bode en zijn broer Sijmon beurden, een 

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

een huis en erf van wijlen voornoemde Hermannus, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, naast erfgoed van Johannes van Enode zvw Arnoldus 

Pape, (2) het gehele erfgoed bij voornoemd huis behorend, strekkend 

van de Hinthamerstraat achterwaarts tot aan het kerkhof van de kerk 

van Sint-Jan, en uit de gebouwen op dit erfgoed. 

 

Rodolphus Melijarts maritus legitimus ut asserebat Mechtildis sue 

uxoris filie quondam Johannis Bode (dg: -n) #filii quondam 

Hermanni Bode pistoris# et dicta Mechtildis cum eodem tamquam cum 

tutore totam partem et omne jus eis competentes in medietate 

hereditarii census sex librarum grosso Turonensi denario monete 

regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris quem censum dictus quondam 

Johannes Bode et Sijmon eius frater solvendum habuerunt 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area 

quondam Hermanni predicti sita in Busco in vico Hijnthamensi iuxta 

hereditatem Johannis de Enode filii quondam Arnoldi Pape et ex 

tota hereditate ad dictam domum et aream spectante tendente de 

dicto vico Hijntamensi retrorsum usque ad (dg: ci) cymitherium 

ecclesie beati Johannis in Busco et cum totibus edificiis in dicta 

hereditate consistentibus prout in litteris hereditarie 

                         
18 Zie → BP 1176 f 113r 07 ±do 04-08-1379, overdracht van 40 

schelling in deze erfcijns van 6 pond. 
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supportaverunt Goeswino Herinc filio quondam Johannis Cale cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Rover et Tielken datum supra. 

 

BP 1176 f 115r 04 ±do 21-07-1379. 

Voornoemde Rodolphus en Mechtildis droegen over aan voornoemde 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale hun deel in een erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, die Henricus zvw Johannes der Kijnder beloofd 

had, te leveren op Kerstavond, gaande uit een stuk land in Berghem, 

ter plaatse gnd in die Hoeve, tussen eertijds Johannes van Molle 

enerzijds en voornoemde Henricus anderzijds, met achterstallige pacht 

van het afgelopen jaar. 

 

Dicti Rodolphus et Mechtildis ut supra totam partem et omne jus 

eis competentes in hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco quam Henricus filius quondam Johannis der Kijnder 

dare et persolvere promiserat hereditarie in vigilia nativitatis 

Domini ex pecia terre sita in parochia Berchen ad locum dictum in 

die Hoeve inter hereditatem que fuerat Johannis de Molle ex uno et 

inter hereditatem hereditatem dicti Henrici ex alio prout in 

litteris hereditarie supportaverunt dicto Goeswino cum litteris et 

jure et cum arrestadiis unius (dg: uni) anni proxime preteriti 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 115r 05 ±do 21-07-1379. 

Voornoemde Rodolphus en Mechtildis beloofden aan voornoemde Goeswinus 

dat zij de erfgoederen van voornoemde Mechtildis, in Berghem, niet 

zullen verkopen, vervreemden of bezwaren, zolang Heijlwigis ev 

voornoemde Goeswinus, dv voornoemde Mechtildis, en de kinderen van 

voornoemde Heijlwigis leven. 

 

Dicti Rodolphus et Mechtildis ut supra promiserunt super omnia 

(dg: qu) dicto Goeswino quod ipsi #(dg: .......)# hereditates 

dicte Mechtildis sitas in parochia de Berchen non vendent neque 

alienabunt neque obligationem facient supra easdem quamdiu 

Heijlwigis uxor dicti Goeswini et filia dicte Mechtildis et liberi 

eiusdem Heijlwigis geniti vel generandi vixerint in humanis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 115r 06 ±do 21-07-1379. 

Ghisbertus Lijsscap, Hilla en Katherina, kvw Johannes Lijsscap, de 

broers Johannes en Thomas, kvw Thomas Valant, en Gerardus van den 

Doren szvw voornoemde Thomas verkochten aan Eustacius gnd Staes van 

Hedechusen een b-erfcijns van 30 schelling geld, die voornoemde 

wijlen Johannes Lijsscap beurde, gaande uit een erfgoed en deel van 

de Jodenpoort, in Den Bosch, aan de Schrijnmakersstraat, welk erfgoed 

en deel aan Eustacius gnd Staes behoorde, het erfgoed belast met 1 

oude groot aan de hertog, welke oude groot voornoemde koper uit deze 

cijns van 30 schelling zal betalen. 

 

Ghisbertus Lijsscap Hilla et Katherina liberi quondam Johannis 

Lijsscap cum tutore Johannes Thomas fratres liberi quondam Thome 

Valant et Gerardus de Spina gener eiusdem quondam Thome 

hereditarium censum XXX solidorum monete quem dictus quondam 

Johannes Lijsscap solvendum habuit hereditarie ex (dg: porta 

Yudeorum sita in B) hereditate et (dg: quarta) parte porte 

Yudeorum sitis in Busco ad vicum selliparorum que hereditas et 

pars dicte porte ad (dg: Eustadium Henricum dictum Staesen 

spectare) Eustacium dictum Staes spectare consuerunt ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Eustacio dicto Staes de Hedechusen 
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promittentes cum tutore (dg: warandiam) #ratam servare# et 

obligationem #ex parte sui et suorum heredum# deponere (dg: in 

dicto censu) excepto uno grosso antiquo de dicta hereditate et 

parte porte domino nostro duci solvendo quem unum grossum dictus 

emptor annuatim solveret de dicto censu XXXta solidorum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 115r 07 ±do 21-07-1379. 

Tielmannus van Nederijnen ev Mechtildis dvw Nijcholaus Reijnbrant 

deed tbv erfg vw Marcelius Coninc afstand van de helft, die aan 

voornoemde wijlen Nijcholaus behoorde, in een huis en erf in Den 

Bosch, aan de straat die loopt vanaf ?erfgoed van de ?abt van Sint-

Truiden? naar de Korenbrug, tussen erfgoed van voornoemde Tielmannus 

enerzijds en erfgoed van kvw Lambertus van Mulsen anderzijds. 

Voornoemde Tielmannus houdt in voornoemde helft een b-erfcijns van 30 

schelling geld. De brief overhandigen aan Nijcholaus Reijmbrant. 

 

Tielmannus de Nederijnen (dg: super medietate domus) maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris filie quondam 

Nijcholai Reijnbrant super medietate que ad dictum quondam 

Nijcholaum spectare consuevit in domo et area sita in Busco ad 

vicum tendentem (dg: ab ponte quondam Elije carnificis) #?ab 
?hereditate ?abbatis ?sancte ?Trudonis# versus pontem bladi inter 

hereditatem dicti Tielmanni ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Lamberti de Mulsen ex alio ut dicebat et super jure ad 

opus heredum quondam Marcelii Coninc hereditarie renunciavit  

promittens ratam servare salvo tamen dicto Tielmanno #in dicta 

medietate hereditario censu XXX solidorum monete quem in eadem 

habet de jure solvendum#. Testes datum supra. Tradetur littera 

Nijcholao Reijmbrant. 

 

BP 1176 f 115r 08 ±do 21-07-1379. 

Nijcholaus Reijnbrant zvw Marcelius Coninc beloofde aan voornoemde 

Tielmannus 15 roosken mottoen met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-

1379) te betalen. 

 

Nijcholaus Reijnbrant #filius quondam Marcelii Coninc# promisit 

dicto Tielmanno XV roesken mottoen seu valorem ad Martini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 115r 09 za 23-07-1379. 

Ghisbertus van de Hasenbossche zvw jkvr Beatrix wv Maechelinus gnd 

van Tricht verkocht aan Arnoldus Hoernken een b-erfcijns van 4 pond 

geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 1/6 deel van een kamp 

van ongeveer 22 morgen, gnd der Schut Kamp, achter de plaats gnd 

Cromvoirt, welke cijns aan Henricus Maechelini, tbv zijn moeder 

voornoemde wijlen jkvr Beatrix, was verkocht door Henricus Roempot, 

en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Ghisbertus van de Hasenbossche filius quondam domicelle Beatricis 

relicte quondam Maechelini dicti de Traiecto hereditarium censum 

quatuor librarum monete solvendum hereditarie in festo Remigii ex 

sexta parte cuiusdam campi viginti duo iugera terre vel circiter 

continentis dicti communiter der Scut Camp siti retro locum dictum 

Crumvoert venditum #Henrico Maechelini ad opus# dicte quondam 

domicelle Beatricis sue matris #ab Henrico Roempot# prout in 

litteris #et quam nunc ad se spectare dicebat# hereditarie 

vendidit Arnoldo Hoernken supportavit cum litteris et jure 

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

ex parte sui et quorumcumque heredum dicte quondam Beatricis 

deponere et promisit super omnia sufficientem facere. Testes 
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Ghisbertus et Tilken datum in crastino Ma[gdalene]. 

 

BP 1176 f 115r 10 do 21-07-1379. 

Petrus Bijerman verkocht aan Godefridus van Peelt zv Johannes van 

Peelt een b-erfcijns19 van 20 schelling geld, te betalen met Sint-

Lambertus, voor het eerst over een jaar (ma 17-09-1380), uit een 

b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, die hij met St.Lambertus beurt, 

gaande uit een deel20 van een hofstad in den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Matheus van Wetten enerzijds en 

erfgoed van Godefridus gnd Wouters soen anderzijds, te weten het deel 

naast wijlen Matheus, welk deel aan de straatkant 18 voet breed is en 

aan de achterkant 16 voet, en welk deel reikt vanaf de gemene weg 

achterwaarts lijnrecht tot aan de gemeint; de cijns van 3 pond was 

belast met een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld. 

 

Petrus Bijerman hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum 

hereditarie Lamberti (dg: solvendum hereditarie) et pro primo 

termino ultra annum ex hereditario censu trium librarum dicte 

monete quem se solvendum habere termino solucionis predicto ex 

quadam parte cuiusdam domistadii siti in Busco ad aggerem vici 

Vuchtensis inter hereditatem Mathei de Wetten ex uno et inter 

hereditatem Godefridi dicti Wouters soen ex alio scilicet ex (dg: 

alia) illa parte dicti domistadii que sita est iuxta dictam 

hereditatem quondam Mathei et que pars continet ante iuxta 

communem plateam in latitudine decem et octo pedatas et retro in 

latitudine sedecim pedatas et que pars tendit a communi platea 

retrorsum linialiter usque ad communitatem hereditarie vendidit 

Godefrido de Peelt filio (dg: quondam) Johannis de Peelt 

promittens warandiam #questionem proximitatis# et obligationem in 

dicto censu trium librarum deponere excepto hereditario censu XL 

solidorum dicte monete ex dicto censu trium librarum solvendo 

annuatim et promisit sufficientem facere. Testes Rover et Tielken 

(dg: datum supra) datum in profesto Ma[gdalene]. 

 

BP 1176 f 115r 11 do 21-07-1379. 

Voornoemde Petrus Bierman verkocht aan voornoemde Godefridus van 

Peelt een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Lambertus te 

betalen, voor het eerst over 1 jaar (ma 17-09-1380), gaande uit een 

huis en erf van verkoper in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Arnoldus Zeghers soen enerzijds en erfgoed van Godefridus 

Wouters soen van Crumvoirt anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 40 schelling en van 15 schelling 

voornoemd geld. 

 

Dictus Petrus Bierman hereditarie vendidit dicto Godefrido de 

Peelt hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum 

hereditarie Lamberti et pro primo termino ultra annum ex domo et 

area dicti venditoris sita in Busco ad (dg: ag) aggerem Vuchtensem 

inter hereditatem Arnoldi Zeghers soen ex uno et inter hereditatem 

(dg: Arnoldi) Godefridi Wouters soen de Crumvoirt ex alio ut 

dicebat promittens warandiam #(dg: questionem proximitatis)# et 

obligationem aliam deponere exceptis censu domino ducis et 

hereditario censu XL solidorum et XV solidorum monete predicte 

exinde prius solvendis promisit super omnia sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

                         
19 Zie → BP 1181 p 182v 03 do 23-01-1399 (2), overdracht van deze 

cijns. 
20 Zie ← BP 1176 f 082v 06 za 05-03-1379, verkoop van een deel van 

deze hofstad, voor echter 23 voet breed. 
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BP 1176 f 115r 12 do 21-07-1379. 

Nijcholaus Plaetmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus Plaetmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 115r 13 do 21-07-1379. 

Willelmus Kepken van Nuwelant beloofde aan Gherisius van Os 10 

Brabantse dobbel vandaag over een jaar te betalen. 

 

Willelmus Kepken de Nuwelant promisit Gherisio de Os X Brabant 

dobbel seu valorem a data presenti ultra annum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 115r 14 do 21-07-1379. 

Johannes van der Hautart verkocht aan Johannes van Scijnle zvw 

Hermannus Trucinedoer de helft van de cijnzen, die wijlen Walterus 

van den Rullen grootvader van voornoemde Johannes beurde, gaande uit 

erfgoederen van wijlen Aleijdis van den Culen en haar man Johannes 

van den Culen, in Schijndel. 

 

Johannes van der Hautart medietatem censuum quos Walterus quondam 

van den Rullen (dg: pater) #avus# olim dicti Johannis solvendos 

habuit hereditarie ex hereditabus quondam Aleijdis van den Culen 

et Johannis van den Culen eius mariti sitis in parochia de Scijnle 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Scijnle filio quondam 

Hermanni Trucinedoer promittens (dg: warandiam) ratam et 

obligationem ex parte sui et suorum coheredum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 115r 15 ±do 21-07-1379. 

Henricus Posteel zvw Theodericus beloofde aan Henricus van 

Goiderhoijle verwer 13½ Dordrechtse {geen muntsoort vermeld} met 

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

 

Henricus Posteel filius quondam Theoderici promisit Henrico van 

Goiderhoijle tinctori XIIIJ Dordrecht ad nativitatis Domini 

proxime. Testes datum ....... 

 

BP 1176 f 115r 16 vr 22-07-1379. 

Henricus nzv Heijmericus van Boect beloofde aan Arnoldus van Beke nzv 

etc, tbv Johannes van den Werve, 30 Brabantse dobbel na maning te 

betalen. 

 

Henricus filius #naturalis# Heijmerici de (dg: Boect) #Boect# 

promisit super omnia Arnoldo de Beke filio naturali etc ad opus 

Johannis van den Werve XXX Br[abant] dobbel ad monitionem 

persolvendos. Testes Tielken et Berkel datum in die Magdalene. 

 

1176 mf3 F 05 f.115v. 

 In crastino Magdalene: zaterdag 23-07-1379. 

 In vigilia Jacobi: zondag 24-07-1379. 

 Quarta post Jacobi: woensdag 27-07-1379. 

 

BP 1176 f 115v 01 za 23-07-1379. 

Hermannus, Hilla en Katherina, kvw Johannes Lijsscap, Reijnerus van 

Aelst ev Oda dvw voornoemde Johannes, de broers Johannes en Thomas, 

kvw Thomas Valant, en hun zwager Gerardus van den Doren droegen over 

aan Ghisbertus Lisscap een kamp, gnd der Begijnen Kampke, 4 morgen 

groot, ter plaatse gnd die Hoeve, naast erfgoed gnd die Rijs Hoeve, 

belast met zegedijken, sloten, waterlaten en sluizen. 
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#Hermannus# (dg: G... Lijsscap) Hilla et Katherina liberi quondam 

Johannis Lijsscap cum suis tutoribus Reijnerus de Aelst maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Ode sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis Johannes et Thomas fratres liberi quondam Thome Valant 

#et Gerardus de Spina eorum sororius# quendam campum dictum der 

Beghinen Kempke quatuor iugera terre continentem situm in loco 

dicto die Hoeven contigue iuxta hereditatem dictam die Rijs Hoeve 

(dg: ex uno) hereditarie supportaverunt (dg: Gerardo de Spina) 

#Ghisberto Lisscap# promittentes cum tutoribus (dg: warandiam) 

#ratam servare# et obligationem deponere exceptis Segedike 

fossatis aquaductibus et slusis ad hoc spectantibus. Testes 

Ghisbertus et Tilken datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1176 f 115v 02 za 23-07-1379. 

Voornoemde Hermannus, Hilla en Katherina, kvw Johannes Lijsscap, 

Reijnerus van Aelst ev Oda dvw voornoemde Johannes, de broers 

Johannes en Thomas, kvw Thomas Valant, en hun zwager Gerardus van den 

Doren droegen over aan Ghisbertus Lisscap een b-erfcijns van 48 

schelling geld, die Willelmus Wijnter molenaar en Johannes gnd 

Olislegher zv Johannes gnd Olislegher aan voornoemde wijlen Johannes 

Lijsscap betaalden, een helft met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit (1) een hofstad in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Beurde, binnen de stadsmuur, tussen erfgoed van wijlen Johannes gnd 

van der Molen enerzijds en erfgoed van wijlen Godefridus gnd van 

Tricht anderzijds, (2) een deel van een erfgoed aldaar, achter 

voornoemd erfgoed van wijlen Godefridus van Tricht gelegen. 

Voornoemde Ghisbertus zal uit deze erfcijns van 48 schelling de 

hertogencijns betalen die uit voornoemde hofstad en deel van het 

erfgoed gaat. 

 

Dicti omnes ut supra hereditarium censum quadraginta octo 

solidorum monete quem Willelmus Wijnter molendinarius et Johannes 

dictus Olislegher filius Johannis dicti Olislegher dicto quondam 

Johanni Lijsscap solvere consueverunt hereditarie pro una 

medietate nativitatis (dg: Domini) #Johannis# et pro (dg: reliqua 

medietate) altera medietate in festo nativitatis Domini ex quodam 

domistadio sito in Busco ad #d# locum dictum (dg: Lo) Beurde infra 

murum oppidi de Busco inter hereditatem quondam Johannis dicti de 

Molendino et inter hereditatem quondam Godefridi dicti de Tricht 

atque ex parte hereditatis site ibidem retro predictam hereditatem 

quondam dicti Godefridi de Tricht prout in litteris et (dg: 

hereditarium censum sex grossos annui et hereditarii census dicte 

monete dictus Ghisbertus Lijsscap solvendum habuit hereditarie 

dictis solucionis terminis ex domo et area sita in Busco ad vicum 

dictum Berde extra murum scil scilicet ex alia domo et area in qua 

Mathias de Berlikem residere consuevit et quam domum et aream 

dictus Mathijas erga dictum Ghisbertum Lijsscap ad censum 

acquisiverat prout in litteris) hereditarie supportaverunt (dg: 

Gerardo de Spina) #Ghisberto Lisscap# cum litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere hoc tamen addito quod dictus (dg: Gerardus) #Ghisbertus# 

solvet (dg: se) de dicto censu XLVIII solidorum censum domini 

nostri ducis ex dicto domistadio et parte hereditatis de jure 

solvendum. Testes datum. 

 

BP 1176 f 115v 03 za 23-07-1379. 

Ghisbertus Lisscap beloofde aan voornoemde gezusters Hilla en 

Katherina, kvw Johannes Lijsscap, en aan voornoemde Reijnerus van 

Aelst ev Oda dvw voornoemde Johannes, de broers Johannes en Thomas, 

kvw Thomas Valant, en hun zwager Gerardus van den Doren dat hij zal 

betalen (1) 1/3 deel, dat wijlen Johannes Lijsscap betaalde uit een 
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b-erfcijns van 15 pond oude pecunia, welke cijns van 15 pond oude 

pecunia wijlen Ghisbertus Lijsscap de oudere betaalde aan de rector 

van het altaar van Sint-Michael in Den Bosch, in de Sint-Janskerk, 

waarvan de rector eertijds was hr Lambertus Smid, (2) 1/3 deel, dat 

voornoemde wijlen Johannes Lijsscap betaalde uit een b-erfcijns van 

15 pond oude pecunia, van welke cijns van 15 pond oude pecunia 

voornoemde wijlen Johannes Lijsscap 1/3 deel, Arnoldus Ysebout 1/3 

deel, en Walterus van Bladel 1/3 deel betaalden aan de rector van het 

altaar van H.Maria-Maagd, in de Sint-Janskerk in Den Bosch, van welk 

altaar eertijds de rector was hr Henricus van de Nieuwenhuis. Drie 

brieven opstellen: een voor Reinerus, de andere voor de gezusters en 

de derde voor voornoemde kv Thomas. 

 

(dg: Gerardus de Spina) #Ghisbertus Lisscap# promisit super omnia 

dictis (dg: Ghisberto) Hille et Katherine Reijnero et Johanni et 

Thome #et Gerardo# quod ipse (dg: ....... ..) terciam partem quam 

Johannes quondam Lijsscap solvere consuevit et tenebatur 

#annuatim# de hereditario censu XV librarum antique pecunie quem 

censum XV (dg: solidorum) librarum antique quondam Ghisbertus 

Lijsscap senior et sui predecessores rectori altaris beati 

Mijchaelis siti in Busco in ecclesia sancti Johannis cuius rector 

fuerat olim dominus Lambertus Faber annuatim solvere consueverunt 

atque (dg: .......) terciam partem (dg: de) quam dictus quondam 

Johannes Lijsscap solvere consuevit annuatim de hereditario censu 

XV librarum antique pecunie (dg: quem) #de quo# censu XV librarum 

antique pecunie dictus quondam Johannes Lijsscap unam terciam 

partem Arnoldus Ysebout unam terciam partem et Walterus de Bladel 

unam terciam partem solvere consueverunt annuatim et hereditarie 

rectori altaris beate Marie virginis siti in ecclesia beati 

Johannis predicta cuius altaris fuerat (dg: qu) dudum rector 

dominus Henricus de Nova Domo ut dicebat perpetue taliter dabit et 

persolvet sic dictis (dg: Ghisberto) Hille Katherine Reijnero 

Johanni et Thome #[Gerardo] et suis successoribus et heredibus# 

dampna exinde non eveniant quovis modo. Testes datum testes datum 

supra. Detur et erunt 3 littere quarum unam Rener aliam sorores et 

terciam dicti liberi Thome habebunt. 

 

BP 1176 f 115v 04 za 23-07-1379. 

Voornoemde Hilla en Katherina, kvw Johannes Lijsscap, Reijnerus van 

Aelst ev Oda dvw voornoemde Johannes en de broers Johannes en Thomas, 

kvw Thomas Valant, droegen over aan Giselbertus Lisscap een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die wijlen Egidius van Loen met 

Sint-Martinus betaalde aan voornoemde wijlen Johannes Lijsscap, 

gaande uit een erfgoed in Drunen, naast de molen. 

 

Solvit. 

Dicti (dg: Ghisbertus) Hilla Katherina Reijnerus Johannes et 

Thomas #cum tutoribus# ut supra hereditarium censum XL solidorum 

monete quem Egidius quondam de Loen annuatim solvere consuevit 

dicto quondam Johanni Lijsscap hereditarie Martini ex hereditate 

sita in parochia de Druenen iuxta molendinum ibidem ut dicebant 

hereditarie supportaverunt (dg: Gerardo de Spina Spina) 

#Giselberto Lisscap# promittentes cum tutoribus ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 115v 05 za 23-07-1379. 

Reijnerus van Aelst deed tbv Ghisbertus, Hilla en Katherina, kvw 

voornoemde Johannes Lisscap, Johannes en Thomas, kv Thomas Valant, en 

Gerardus van de Doorn, afstand van (1) alle cijnzen, die wijlen 

Johannes Lisscap in Drunen beurde, uitgezonderd 5 schelling, die 

Jacobus Molnere betaalt, (2) alle cijnzen, die voornoemde Johannes 
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Lisscap in Megen beurde. 

 

Reijnerus de Aelst super (dg: .) omnibus censibus quos quondam 

Johannes Lisscap in Druenen habuit solvendos salvis sibi V solidis 

quos Jacobus Molnere annuatim solvet atque super omnibus censibus 

quos Johannes Lisscap predictus in Megen habuit solvendos et super 

toto jure ad opus Ghisberti Hille et Katherine liberorum dicti 

quondam Johannis #Lisscap# Johannis et Thome liberorum Thome 

Valant et ad opus Gerardi de Spina renunciavit promittens ratam 

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

 

BP 1176 f 115v 06 za 23-07-1379. 

Pelgerinus Pauweter beloofde aan zijn zuster Weijndelmodis 4 

Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Pelgerinus Pauweter promisit Weijndelmodi eius sorori IIIIor 

Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 115v 07 za 23-07-1379. 

Godefridus Punder beloofde aan Mijchael van Waelwijc 14 oude schilden 

met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1379) te betalen. 

 

Godefridus Punder promisit Mijchaeli de Waelwijc XIIII aude scilde 

ad Remigii proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 115v 08 za 23-07-1379. 

Arnoldus zvw Albertus van Culenborch droeg over aan zijn zoon Paulus 

zijn vruchtgebruik in een huis21 en erf in de Kerkstraat, tussen 

erfgoed van Gerardus Pasteijdebecker enerzijds en erfgoed van 

Johannes Gortter anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Alberti de Culenborch usufructum quem 

habet in domo et area sita in vico ecclesie inter hereditatem (dg: 

Johannis) Gerardi Pasteijdebecker ex uno et hereditatem Johannis 

Gortter ex alio ut dicebat legitime supportavit Paulo suo filio 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 115v 09 za 23-07-1379. 

Voornoemde Paulus beloofde aan voornoemde Arnoldus een lijfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Dictus Paulus promisit super omnia se daturum dicto Arnoldo 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad eius vitam purificatione ex omnibus suis bonis tali 

condicione etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 115v 10 zo 24-07-1379. 

Johannes zv Boudewinus en Nijcholaus Spijerinc Meus soen verklaarden 

op vordering van de rechter dat Elizabeth dv Johannes van Herzel 

buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten van haar voornoemde 

vader Johannes is geweest, gedurende 6 weken 3 dagen en langer. 

 

Nos (dg: Tielk) Ghisbertus et Tielken scabini in Busco notum 

facimus universis quod constituti coram nobis Johannes filius 

Boudewini et Nijcholaus Spijerinc Meus soen qui deposuerunt ad 

requisitionem judicis quod Elizabeth filia Johannis de Herzel fuit 

extra convictum domum et expensas dicti Johannis sui (dg: spi) 

                         
21 Zie → BP 1176 f 112v 19 vr 29-07-1379, verkoop erfcijns uit het 

huis, door {aulus Horenman bontwerker. 
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patris per spacium sex septimarum et (dg: d..s d) trium dierum et 

amplius. Datum in vigilia beati (dg: Johannis) Jacobi. D!. 

 

BP 1176 f 115v 11 wo 27-07-1379. 

Ludekinus zvw Gerardus zv Nijcholaus zvw mr Gerardus Steenbakker 

verkocht aan Godefridus Hoijer zv Johannes een b-erfcijns van 12 pond 

geld, in een b-erfcijns22 van 60 pond voornoemd geld, die voornoemde 

Ludekinus en zijn broers Nijcholaus, Jacobus, Gerardus en Laurencius, 

kvw voornoemde Gerardus, beuren, een helft met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit (1) 5/6 deel van een erfgoed van 

voornoemde wijlen Gerardus, in Den Bosch, aan de Markt, tussen 

erfgoed van de Minderbroeders van Den Bosch enerzijds en erfgoed van 

Ghevardus van Eijndoven anderzijds, en van de muren en gebouwen 

daarop, welk 5/6 deel voornoemde Godefridus Hoijer zv Johannes, 

zwager van voornoemde broers, in cijns gekregen had van voornoemde 

Ludekinus, Nijcholaus, Jacobus en Gerardus, te weten voor de cijnzen 

en voor voornoemde cijns van 60 pond voornoemd geld, (2) het 

resterende 1/6 deel dat voornoemde Godefridus en zijn vrouw 

Heijlwigis dvw voornoemde Gerardus mede tot onderpand hadden gesteld. 

 

Ludekinus filius quondam Gerardi filii Nijcholai filii quondam 

magistri Gerardi Lapicide hereditarium censum XII librarum monete 

ad se spectantem in hereditario censu LX librarum dicte quem (dg: 

Elij) dictus Ludekinus Nijcholaus Jacobus Gerardus et Laurencius 

#eius# fratres liberi quondam predicti Gerardi solvendum (dg: 

habuerunt) habent hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex (dg: quatuor quinque) #quinque sextis# partibus (dg: domus) 

hereditatis predicti quondam Gerardi site in Busco ad forum inter 

hereditatem fratrum minorum de Busco ex uno et inter hereditatem 

Ghevardi de Eijndoven ex alio atque murorum et edificiorum in 

predicta hereditate (dg: consistent) stantium quas (dg: quatuor) 

#quinque# sextas partes Godefridus Hoijer filius Johannis sororius 

dictorum fratrum erga dictos Ludekinum Nijcholaum Jacobum Gerardum 

ad censum acquisiverat (dg: pro predicto censu LX librarum et) pro 

censibus annuatim exinde prius de jure solvendis et pro dicto 

censu LX librarum dicte monete atque ex reliqua sexta parte 

predicte hereditatis cum suis muris edificiis quam reliquam sextam 

partem dictus Godefridus et (dg: ..) Heijlwigis eius uxor filia 

predicti quondam Gerardi pro solucione dicti census sexaginta 

librarum simul cum dictis (dg: quatuor) #quinque# sextis partibus 

ad pignus imposuerunt prout in litteris hereditarie (dg: s) 

vendidit dicto Godefrido cum litteris et jure promittens ratam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et Dijnter 

datum (dg: supra) quarta post Jacobi. 

 

BP 1176 f 115v 12 wo 27-07-1379. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan Ywanus Stierken 45 Brabantse 

dobbel en 9 pond geld, met Kerstmis over een jaar (di 25-12-1380) te 

betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit Ywano Stierken XLV Brabant dobbel et 

novem libras monete a nativitatis Domini proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 115v 13 wo 27-07-1379. 

Johannes van Neijnsel en Theodericus van Porten verklaarden dat 

Johannes nzv Arnoldus Heijmerici en zijn medeschuldenaren 150 gulden 

pieter hebben betaald, in afkorting van 204 gulden pieter, die 

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

deze erfcijns van 60 pond. 
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voornoemde Johannes nz en zijn medeschuldenaren verschuldigd waren 

aan eerstgenoemde Johannes en Theodericus, wegens de visbelasting. 

 

Johannes (dg: f) de Neijnsel et Theodericus de Porten palam 

recognoverunt se fore satisfactum a Johanne filio naturali Arnoldi 

Heijmerici #et sui condebitoribus# centum et L gulden peter in 

abbreviationem ducentorum et quatuor gulden peter quos dictus 

Johannes filius naturalis et sui condebitores primodictis Johanni 

et Theoderico [debebant] occacione assisii piscium ut dicebant. 

Testes Ghisbertus et Dijnter datum quarta post Jacobi. 

 

1176 mf3 F 06 f.116. 

 in festo assumptionis: maandag 15-08-1379. 

 Quinta post assumptionem: donderdag 18-08-1379. 

 Sexta post assumptionem: vrijdag vrijdag 19-08-1379. 

 in crastino Bartholomei: donderdag 25-08-1379. 

 Sexta post Bartholomei: vrijdag 26-08-1379. 

 in festo Egidii: donderdag 01-09-1379. 

 

BP 1176 f 116r 01 ±ma 15-08-1379. 

{vervolg van een contract} Theodericus ....... droeg over aan 

Arnoldus zv Arnoldus Berwout kennelijk een b-erfcijns van 5 schelling 

voornoemd geld, uit een b-erfcijns van 4 pond 2 schelling voornoemd 

geld, kennelijk gaande uit een onderpand in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, aan de kant richting de plaats gnd Gelendonk, tussen het 

huis van Henricus gnd Hecsken enerzijds en het huis van kv Woltherus 

van Vucht anderzijds, welke cijns van 5 schelling aan voornoemde 

Theodericus gekomen was na erfdeling na overlijden van Bartholomeus. 

 

in aggere vici Vuchtensis in latere versus locum dictum Ghelendonc 

inter domum Henrici dicti Hecsken et inter domum puerorum 

Wo#l#theri de Vucht et quem censum quinque solidorum dicte monete 

dictus Theodericus sibi de morte dicti quondam (dg: Theoderici in) 

Bartholomei (dg: in partem ce) successione advolutum esse dicebat 

et sibi mediante divisione prius habita inter ipsum et suos in hoc 

coheredes in partem cessisse dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo filio Arnoldi Berwout cum litteris quas inde habebat et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Ghisbertus et Tielken datum supra. 

 

BP 1176 f 116r 02 ±ma 15-08-1379. 

Stephanus zvw Stephanus Hake droeg over aan Arnoldus zv Arnoldus 

Berwout een b-erfcijns van 5 schelling uit voornoemde b-erfcijns van 

4 pond 2 schelling voornoemd geld. 

 

Stephanus filius quondam Stephani Hake hereditarium censum quinque 

solidorum (dg: dicte) de dicto censu quatuor librarum et duorum 

solidorum dicte monete (dg: sup) per totum ut supra supportavit 

Arnoldo filio Arnoldi Berwout (dg: promittens) cum litteris et 

jure promittens ratam ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 116r 03 ma 15-08-1379. 

Everardus van den Water droeg over23,24 aan Mechtildis ev Gerardus van 

Berze, tbv voornoemde Gerardus, een lijfrente van 40 schelling geld, 

uit lijfrenten, die voornoemde Gerardus moet betalen aan voornoemde 

Everardus en zijn vrouw Elizabeth, op hun leven resp. dat van de 

                         
23 Zie ← BP 1175 f 270r 09 za 31-01-1372, gedeeltelijke aflossing van 

een lijfrente van 28 pond. 
24 Zie → BP 1176 p 139v 06 do 02-08-1380, aflossing van een lijfrente 

van 14 pond. 
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langstlevende. 

 

Everardus van den Water vitalem pensionem XL solidorum monete de 

vitalibus pensionibus quas Gerardus de Berze dicto Everardo et 

Elizabeth sue uxori ad eorum seu eorum alterius vitam solvere 

tenetur ut dicebat supportavit Mechtildi uxori dicti Gerardi ad 

opus eiusdem Gerardi promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Vlochoven et Coptiten datum in festo 

assumptionis. 

 

BP 1176 f 116r 04 do 18-08-1379. 

Elizabeth dvw Wautgherus van der Haghen droeg over aan haar broer hr 

Johannes priester, tbv zijn broer Willelmus, 1/3 deel, dat aan haar 

gekomen was na overlijden van haar broer Jacobus, in een huis, tuin, 

en aangelegen erfgoederen, eusels en beemden, in Helmond, tussen de 

beemden gnd het Goer enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een 

eind strekkend aan wijlen Gerardus van Stiphout en met het andere 

eind aan de dijk gnd die Hontse Dijk, belast met de grondcijns. 

 

Elizabeth filia quondam Wautgheri van der Haghen cum tutore 

terciam partem (dg: ad se spectantem) #sibi de morte quondam 

Jacobi sui fratris successione advolutam# in domo orto et 

hereditatibus #pascuis et pratis# eis adiacentibus sitis in 

parochia de Helmont inter (dg: hereditatem Gerardi #quondam# de 

Stiphout) #prata dicta tGoer# ex uno et inter (dg: #aggerem# locum 

dictum apud Hontsche Dijc ex) #communem plateam ex alio 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem Gerardi quondam de 

Stiphout [et] cum reliquo fine ad aggerem dictum die Hontsche 

Dijc# alio ut dicebat hereditarie supportavit domino Johanni suo 

fratri presbitro ad opus Willelmi sui fratris promittens cum 

tutore warandiam et obligationem (dg: ...) deponere excepto censu 

domini fundi exinde solvendo. Testes W et W datum quinta post 

assumptionem. 

 

BP 1176 f 116r 05 do 18-08-1379. 

Ghibo van der Laerscot droeg over aan Johannes zvw Walterus van 

Bruggen de helft van een schuur met ondergrond en stuk land in 

Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd Laarschot, 

beiderzijds tussen Johannes van der Laerscot, belast met de 

grondcijns. 

 

Solvit. 

(dg: Ghibo) Ghibo van der (dg: Harst) #Laerscot# medietatem (dg: 

do) horrei cum fundo et pecie terre site in parochia de Bucstel in 

loco dicto Lijemde ad locum dictum Laerscot inter hereditates 

Johannis van der Laerscot ex utroque latere coadiacentes ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni filio quondam Walteri de 

Bruggen promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

censu (dg: domini) domini fundi exinde solvendo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 116r 06 vr 18-08-1379. 

Elizabeth wv Jacobus zv Henricus van Uden, en haar kinderen 

Enghelbertus Ludinc en Elizabeth droegen over aan de broers Henricus 

en Johannes van Tiel, kvw Henricus Potters, een b-erfcijns van 40 

schelling, 1 groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, een helft 

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

een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, naast de 

molenbrug, tussen erfgoed van Philippus van Waelwijc enerzijds en 

erfgoed van Jacobus gnd Noppe anderzijds, in welk huis en erf 
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Henricus gnd Potter tegenwoordig woont, van welke cijns wijlen 

eerstgenoemde Jacobus een helft gekocht had van Johannes Brenthen zvw 

Willelmus van Bucstel, en de andere helft aan eerstgenoemde Elizabeth 

vermaakt was door Jutta gnd Brentens wv Everardus Scerpinc. Jacobus, 

minderjarige zv eerstgenoemde Elizabeth en Jacobus, zal, zodra hij 

meerderjarig is, afstand doen. 

 

Elizabeth relicta quondam Jacobi #filii Henrici# de Uden (dg: h) 

Enghelbertus Ludinc et Elizabeth eius liberi cum tutore 

hereditarium censum XL solidorum grosso Turonensi (dg: ..) monete 

regis Francie etc pro XVI denariis computato (dg: seu) vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum anno quolibet in 

festo nativitatis Johannis pro una medietate et in festo 

nativitatis Domini pro reliqua medietate de domo et area sita in 

Buschoducis in vico Vuchtensi iuxta pontem molendini inter 

hereditatem Philippi de Waelwijc (dg: ex) et inter hereditatem 

Jacobi dicti Noppe in qua domo et area Henricus dictus Potter ad 

presens moratur (dg: quem) de quo censu primodictus quondam 

Jacobus erga Johannem Brenthen filium quondam Willelmi de Bucstel 

unam medietatem emendo acquisiverat prout in litteris et reliquam 

medietatem primodicte Elizabeth a Jutta dicta Brentens relicta 

quondam Everardi Scerpinc legatam esse dicebant hereditarie (dg: 

ve) supportaverunt Henrico et Johanni de Tiel fratribus liberis 

quondam Henrici Potters cum litteris et aliis et jure promittentes 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

et quod ipsi Jacobum filium primodictorum Elizabeth et Jacobi 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit super dicto censu XL 

solidorum dicte monete ad opus dictorum Henrici et Johannis 

fratrum facient renunciare. Testes W et W datum sexta post 

assumptionem. 

 

BP 1176 f 116r 07 vr 18-08-1379. 

(dg: Walravus zvw hr Walravus van Benthem). 

 

(dg: Walravus filius quondam domini Walravi de Benthem). 

 

BP 1176 f 116r 08 do 25-08-1379. 

Arnoldus van Beke nz etc beloofde aan hr Henricus Boc, tbv hem, hr 

Conrardus van Driel en Johannes van Werve, 236 Brabantse mottoen25, 

een helft te betalen met Lichtmis (wo 02-02-1380) en de andere helft 

met Pasen aanstaande (zo 25-03-1380). 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis etc promisit domino Henrico Boc 

ad opus sui et ad opus domini Conrardi de Driel et Johannis de 

Werve seu ad opus alterius eorum CC et XXXVI Brabant !mottoen seu 

valorem in auro mediatim purificatione et mediatim pasce proxime 

persolvendos. Testes Ghisbertus et Coptiten datum in crastino 

Bartholomei. 

 

BP 1176 f 116r 09 do 25-08-1379. 

Johannes zv Rodolphus Rover van Vladeracken beloofde aan Henricus 

Cnode 37 oude schilden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te 

betalen. 

 

Johannes filius Rodolphi #Rover# de (dg: V) Vladeracken promisit 

Henrico Cnode (dg: V) XXXVII scuta antiqua vel valorem ad Domini 

proxime persolvenda. Testes Ws et Ws datum ut supra. 

 

                         
25 Zie → BP 1176 f 236v 16 ma 20-01-1382 (2), overdracht van de 

schuldbekentenis, die blijkbaar in dobbel mottoenen was. 
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BP 1176 f 116r 10 do 25-08-1379. 

Willelmus van de Hoernic verkocht aan Aleidis dv ?hr Hessello 

Ghoerleman een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-

Bartholomeus te betalen, gaande uit een stuk land in Helvoirt, ter 

plaatse gnd Eikendonk, welke cijns aan hem was overgedragen door 

Henricus Jonge van Cromvoert. 

 

Solvit. 

Willelmus van de Hoernic hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie Bartholomei ex pecia terre sita in parochia 

de Helvoert in loco dicto Eijkendonc supportatum sibi ab Henrico 

Jonge de Cromvoert prout in litteris hereditarie vendidit Aleidi 

filie ?domini Hessellonis Ghoerleman supportavit cum dictis 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et (dg: obl) 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 116r 11 vr 26-08-1379. 

Albertus zvw Albertus van Maren vernaderde, in afwezigheid van 

Gerardus Scaden zvw Henricus van Os, (1) een deel van een huis en erf 

in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, naast erfgoed van 

Metta Aben, aan voornoemde Gerardus verkocht door Nijcholaus gnd 

Nijcoel zvw Nijcholaus gnd Nijcoel Scaden, (2) ½ morgen land, ter 

plaatse gnd Peper, aan voornoemde Gerardus verkocht door 

eerstgenoemde Nijcholaus gnd Nijcoel. 

 

Albertus filius quondam Alberti de Maren in absentia Gerardi (dg: 

...) Scaden filii quondam Henrici de Os prebuit et exhibuit 

patentes denarios ad redimendum (dg: ?quintam) #quandam# partem 

domus et aree site in Busco ad finem vici Orthensis contigue iuxta 

hereditatem (dg: Johannis) Mette Aben ut dicebat venditam dicto 

Gerardo a Nijcholao dicto Nijcoel filio quondam Nijcholai dicti 

Nijcoel Scaden ut dicebat (dg: testes Ghisbertus et Tiel) atque 

(dg: qu) dimidium iuger terre situm in loco dicto Peper venditum 

dicto Gerardo a primo Nijcholao dicto Nijcoel ut dicebat. Testes 

Ghisbertus et Tielken datum sexta post Bartholomei. 

 

BP 1176 f 116r 12 do 01-09-1379. 

De broers hr Makarius priester en Godefridus, kvw Johannes van Rut, 

en Theodericus gnd Jorijs ev Margareta dvw voornoemde Johannes van 

Rut verkochten aan Lambertus van Lijessel de helft van twee bunder 

beemd, in Deurne, ter plaatse gnd in Geen Elst, beiderzijds tussen de 

gemeint, welke helft jaarlijks wordt gedeeld tegen de andere helft 

behorend aan Marcelius gnd Siseken, deze helft belast met 1 oude 

groot. 

 

Dominus Makarius presbiter et Godefridus fratres liberi quondam 

Johannis de Rut (dg: Lambertus de Lijesel maritus et tutor 

legitimus ut ass) et Theodericus dictus Jorijs maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis de Rut (dg: unum) #medietatem duorum# bonariorum prati 

sitorum in parochia de Doerne in loco dicto in Gheen Elst (dg: 

inter hereditatem Marcelii dicti Siseken ex uno) inter 

communitatem ex utroque latere coadiacentem et que medietas 

annuatim (dg: div) dividitur contra reliquam medietatem dictorum 

duorum bonariorum spectantem ad Marcelium dictum Siseken ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Lamberto de Lijessel promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

(dg: censibus) uno grosso antiquo ex dicta medietate solvendo 

annuatim. Testes Ghisbertus et Tielken datum in festo Egidii. 
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BP 1176 f 116r 13 do 01-09-1379. 

Johannes zv Willelmus van Buttel vernaderde of verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: de) filius Willelmi de Buttel #?prebuit#. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 116r 14 do 01-09-1379. 

Voornoemde broers hr Makarius priester en Godefridus, kvw Johannes 

van Rut, en Theodericus gnd Jorijs ev Margareta dvw voornoemde 

Johannes van Rut verkochten aan Henricus gnd Greve 1 zesterzaad 

roggeland, maat van Helmond, in Deurne, ter plaatse gnd op Geen 

Bernem, tussen Johannes gnd van Baex enerzijds en kvw Johannes gnd 

Crakellart anderzijds, belast met 16 penning, geld waarmee in Deurne 

brood en bier worden gekocht, met Sint-Remigius te betalen. De brief 

overhandigen aan Petrus Scut. 

 

(dg: dicti 3). 

Dicti tres venditores unam sextariatam terre siliginee mensure de 

Helmont sitam in parochia de Doerne in loco dicto op Gheen Bernem 

inter hereditatem Johannis dicti de Baex ex uno et inter 

hereditatem (dg: Joh) liberorum quondam Johannis dicti Crakellart 

ex alio ut dicebant #hereditarie vendiderunt# (dg: dederunt ad 

hereditariam paccionem) Henrico dicto Greve (dg: ab eodem 

hereditarie possidendam pro VII XVI denariis monete pro qua panis 

et cervisia pro tempore ementur in Doerne annuatim exinde et 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de 

Helmont) promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis 

XVI denariis monete pro qua panis et cervisia pro tempore ementur 

in Doerne dictis venditoribus in festo beati Remigii exinde 

solvendis. Testes datum supra. Tradetur littera Petro Scut. 

 

BP 1176 f 116r 15 do 01-09-1379. 

Voornoemde Henricus Greve beloofde aan Lambertus van Lijessel een 

erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Deurne 

op het onderpand te leveren, voor het eerst over een jaar, gaande uit 

voornoemde zesterzaad land. Binnen 2 jaar zal hij hierop een huis 

plaatsen mogelijk van 3 gebinten. 

 

Dictus Henricus Greve promisit #super omnia# se daturum et 

soluturum Lamberto de (dg: Lijesel) Lijessel hereditariam 

paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Helmont 

hereditarie purificatione #pro primo termino ultra annum# et in 

Doerne tradendam supra hereditatem infrascriptam ex dicta 

sextariata terre (dg: et pro primo quod ipse inf) promittens super 

omnia quod ipse infra duos annos ....... supra dictam sextariatam 

unam domum ?t.... ........... situabit. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 F 07 f.116v. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 04-08-1379. 

 Sexta post Petri ad vincula: vrijdag 05-08-1379. 

 Secunda post Sixti: maandag 08-08-1379. 

 in crastino Laurencii: donderdag 11-08-1379. 

 Sabbato post Laurencii: zaterdag 13-08-1379. 

 

BP 1176 f 116v 01 do 04-08-1379. 

Johannes Buekentop beloofde aan Johannes zv Gerardus gnd Mol 10 

Hollandse dobbel met Allerheiligen aanstaande (di 01-11-1379) te 

betalen. 
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[Jo]hannes Buekentop promisit Johanni filio Gerardi dicti Mol X 

Hollant dobbel ad omnium sanctorum proxime persolvendos. Testes W 

et W datum quinta post Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 116v 02 do 04-08-1379. 

Philippus snijder zv Willelmus gnd Decker droeg over aan Johannes 

Buekentop 18 dobbel mottoen geld van Holland, aan hem beloofd door 

Johannes zvw Johannes gnd Snoec. 

 

Philippus sartor filius Willelmi dicti Decker decem et octo dobbel 

mottoen monete Hollandie promissos sibi a Johanne (dg: dicto 

Snoec) filio quondam Johannis dicti Sno[ec] prout in litteris (dg: 

he) supportavit Johanni Buekentop cum litteris et jure. Datum 

supra. 

 

BP 1176 f 116v 03 do 04-08-1379. 

Johannes Buekentop beloofde aan voornoemde Philippus, dat hij nimmer 

gerechtelijk verkoopt de goederen van Johannes zv Johannes Snoec, 

tenzij in die verkoop de lijfrenten worden uitgezonderd, die 

voornoemde Johannes moet betalen aan voornoemde Philippus. 

 

Johannes Buekentop promisit super omnia dicto Philippo quod nec 

ipse Johannes nec aliquis ex parte sui seu nomine suo nunquam 

vendet #bona Johannis filii Johannis Sno[ec]# per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco nisi in huiusmodi vendicione 

excipientur et excludentur vitales pensiones quas dictus Johannes 

dicto Philippo annuatim solvere tenetur. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 116v 04 do 04-08-1379. 

Johannes gnd Makaec beloofde aan Johannes Scragen 21 Hollandse dobbel 

en 28 plakken met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1379) te betalen. 

 

Johannes dictus Makaec promisit Johanni Scragen XXI Hollant dobbel 

et XXVIII placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Ghisbertus et Coptiten datum supra. 

 

BP 1176 f 116v 05 do 04-08-1379. 

Johannes van Woesic beloofde aan Theodericus zv hr Emondus Rover 

ridder 17¼ oude schilden, met Sint-Severinus aanstaande (zo 23-10-

1379) te betalen. 

 

Johannes de Woesic promisit Theoderico filio domini Emondi Rover 

militis XVII aude scilde et quartam partem un ius aude scilt #seu 

valorem# ad festum beati Severini proxime persolvendas. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 116v 06 do 04-08-1379. 

Gerardus zv Johannes van der After droeg over aan zijn voornoemde 

vader Johannes zijn deel in een stuk land, 3 morgen 2 hont groot, dat 

was van wijlen Arnoldus Mersman, in Oss, ter plaatse gnd Henxtrijt. 

 

Solvit. 

Gerardus filius Johannis van der After (dg: peciam terre) totam 

partem et omne jus sibi competentes in pecia terre tria iugera et 

duo hont terre continente que fuerat quondam Arnoldi Mersman sita 

in (dg: in) parochia de Os in loco dicto Henxtrijt supportavit 

dicto Johanni suo patri cum litteris et jure promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 116v 07 do 04-08-1379. 

Hr Nijcholaus Scilder priester, investiet van de kerk van Geffen, 
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droeg over aan Henricus zv Nijcholaus gnd Ghenen soen een b-erfcijns 

van 10 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

hofstad26,27 in Den Bosch, in de straat gnd Weverhuls, tussen erfgoed 

van kv Willelmus gnd Olij enerzijds en erfgoed van Johannes van 

Berlikem anderzijds, welke cijns voornoemde hr Nijcholaus verworven 

had van hr Mathias Scilder priester. 

 

Dominus Nijcholaus Scilder presbiter investitus ecclesie de 

Gheffen hereditarium censum X solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domistadio sita in Busco ad 

vicum dictum Weverhuls inter hereditatem liberorum Willelmi dicti 

Olij ex uno et inter hereditatem Johannis de Berlikem ex alio (dg: 

ut) et quem censum dictus dominus Nijcholaus erga dominum (dg: ... 

d) Mathiam Scilder presbitrum acquisiverat ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico filio Nijcholai dicti Ghenen soen promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 116v 08 vr 05-08-1379. 

Jacobus Stevens soen beloofde aan Henricus Jozollo etc 10 oude 

schilden met Sint-Martinus (vr 11-11-1379; 26+30+11=57 dgn) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Jacobus Stevens soen promisit Henrico Jozollo etc (dg: X) decem 

aude scilde ad Martini sub pena (dg: testes) I. Testes W et W 

datum sexta post Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 116v 09 vr 05-08-1379. 

Johannes zv Hermannus van Eijndoven en Belia van Zon beloofden aan 

Elizabeth ev Johannes gnd Kanmakers 14 Hollandse dobbel28 met 

Allerheiligen aanstaande (di 01-11-1379) te betalen. 

 

Johannes filius Hermanni de Eijndoven et Belia de Zon promiserunt 

Elizabeth (dg: fi) uxori Johannis dicti Kanmakers XIIII Hollant 

dobbel seu valorem ad omnium sanctorum proxime persolvendos. 

Testes W (dg: D) et W datum (dg: secunda post Sixti) #supra#. 

 

BP 1176 f 116v 10 ma 08-08-1379. 

Zebertus zv Johannes van Meghen perkamentmaker verkocht aan Arnoldus 

Hoernken tbv Johannes Spiker een b-erfcijns29 van 30 schelling, 1 

groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, uit een b-erfcijns30 

van 40 schelling voornoemd geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

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

aan de Hinthamerstraat, naast het gasthuis, en uit 2 kamers met 

ondergrond daarachter, welke cijns van 30 schelling voornoemd geld 

voornoemde Zebertus gekocht had van de broers Godescalcus en 

                         
26 Zie ← BP 1175 f 179r 13 za 10-03-1369, verkoop van een erfcijns 

uit deze hofstad. 
27 Zie → BP 1177 f 150r 09 do 13-10-1384, overdracht van een erfcijns 

uit deze hofstad. 
28 Zie → BP 1176 f 127v 14 ±do 10-05-1380, betaling van dit bedrag 

muv 6½ schild en 3 plakken, die worden overgedragen. 
29 Zie ← BP 1176 f 082v 03 vr 04-03-1379, verklaring dat 3 achterstallige jaren van 
deze erfcijns zijn betaald. 
30 Zie → BP 1177 f 008r 03 vr 21-11-1382, erfdeling van dit huis en erf en twee kamers 
door Zebertus zv Johannes van Meghen enerzijds en Johannes van Aelst en zijn vrouw 

Margareta dvw Johannes van Meghen anderzijds; elk van de delers zal de helft betalen 

van een erfcijns van 40 schelling oude pecunia, die Johannes en Godescalcus, nzvw 

voornoemde Johannes, hieruit beuren. 
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Johannes, nkv voornoemde Johannes van Meghen. 

 

Zebertus filius Johannis de Meghen paragamentatoris hereditarium 

censum triginta solidorum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis denariis in hiis computato vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris de annuo et hereditario censu 

quadraginta solidorum dicte monete solvendo anno quolibet 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis domo et area sita 

in Busco ad vicum Hijnthamensem iuxta hospitalem ac de duabus 

cameris et earum fundis sitis ibidem retro ad finem domus et aree 

predicte quem censum XXXta solidorum dicte monete dictus Zebertus 

erga Godescalcum et Johannem fratres pueros naturales dicti 

Johannis de Meghen emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken ad opus Johannis Spiker 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere (dg: et sufficientem 

facere). Testes Ghisbertus et Coptiten datum supra secunda post 

Sixti. 

 

BP 1176 f 116v 11 do 11-08-1379. 

Johannes van Beest en Godefridus zvw Willelmus van Beest beloofden 

aan Henricus Jozollo etc 40 oude Franse schilden met Sint-Martinus 

aanstaande (vr 11-11-1379; 20+30+31+11=92 dgn) te betalen, op straffe 

van 4. 

 

Johannes de Beest et Godefridus filius quondam Willelmi de Beest 

promiserunt Henrico Jozollo etc XL aude scilde #monete Francie# ad 

festum Martini proxime persolvenda sub pena IIII. Testes Berkel et 

Dijnter datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1176 f 116v 12 do 11-08-1379. 

Arnoldus van Haenwijc en Hermannus Venbosch beloofden aan Rutgerus 

van Bomel zv Gobelinus Sigman 31 Hollandse? dobbel met Kerstmis 

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

 

Arnoldus de Haenwijc et Hermannus Venbosch promiserunt Rutgero de 

Bomel filio Gobelini (dg: ..) Sigman XXXI hal?! dobbel ad Domini 

proxime. Testes Rover et Ghisbertus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 116v 13 do 11-08-1379. 

Voornoemde Arnoldus van Haenwijc en Hermannus Venbosch beloofden aan 

Lambertus Wael 40 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1379) te betalen. 

 

Dicti duo promiserunt Lamberto Wael XL Hollant dobbel ad Domini 

proxime. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 116v 14 do 11-08-1379. 

Voornoemde Arnoldus van Haenwijc en Hermannus Venbosch beloofden aan 

Johannes Baten soen 90 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1379) te betalen. 

 

Dicti duo promiserunt Johanni Baten soen nonaginta Hollant dobbel 

ad Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 116v 15 do 11-08-1379. 

Emondus zv Thomas snijder van Zon verkocht aan Johannes Decker van 

Zon een stukje broekland gnd Ven, in Son, beiderzijds tussen de 

gemeint, belast met 1 penning hertogencijns. 
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Ghisbertus noluit. 

Emondus filius Thome sartoris de Zon particulam paludis dicte Ven 

sitam in parochia de Zon inter (dg: here) communitatem ex utroque 

latere ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Decker de Zon 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno denario 

duci solvendo. Testes Ghisbertus et Dijnter datum ut supra. 

 

BP 1176 f 116v 16 do 11-08-1379. 

Willelmus Kepken en Theodericus Kepken beloofden aan Johannes 

Wederhout 25 mud haver, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1379) te leveren. 

 

Willelmus Kepken et Theodericus Kepken promiserunt Johanni 

Wederhout XXV modios bone nove avene mensure de Busco in 

nativitate Domini proxime persolvendos. Testes Coptiten et Dijnter 

datum ?supra supra. 

 

BP 1176 f 116v 17 za 13-08-1379. 

Arnoldus van Haenwijc beloofde aan Everardus van Onstaden 15 oude 

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

 

Arnoldus de Haenwijc promisit Everardo de Onstaden XV aude scilde 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Tielkini et 

Dijnter datum sabbato post Laurencii. 

 

BP 1176 f 116v 18 za 13-08-1379. 

Godescalcus Roesmont zvw Arnoldus droeg over aan Johannes Keijser 16 

oude schilden, aan hem beloofd door Ancelmus zvw Henricus gnd Willems 

bakker. 

 

Godescalcus Roesmont filius quondam Arnoldi sedecim aureos 

denarios antiquos (dg: q) communiter aude scilde vocatos promissos 

sibi ab Ancelmo filio quondam Henrici dicti Willems pistoris prout 

in litteris supportavit Johanni Keijser cum litteris et jure. 

Testes Ghisbertus et Coptiten datum supra. 

 

BP 1176 f 116v 19 ±za 13-08-1379. 

Theodericus zvw Bartholomeus zv Theodericus, Arnoldus Berwout de 

jongere ev Elizabeth dvw Rodolphus van Zulikem en Stephanus zvw 

Stephanus gnd Hake droegen over aan Johannes van Erpe een b-erfcijns 

van 4 pond geld, met Sint-Martinus in Den Bosch te betalen, gaande 

uit de helft van een hoeve, die was van Thomas gnd Valant, in 

Nistelrode, en akkers, landerijen, beemden, weiden en heidevelden, 

die bij die helft horen, welke cijns aan voornoemde wijlen 

Bartholomeus was verkocht door Walterus zv Willelmus gnd van 

Audenhoven, wonend in Oirschot, en van welke cijns van 4 pond aan 

voornoemde Theodericus 3 pond behoren, aan voornoemde Arnoldus 7 

schelling en aan voornoemde Stephanus 13 schelling, aan hen gekomen 

na erfdeling. 

 

Theodericus filius quondam Bartholomei filii Theoderici Arnoldus 

Berwout junior maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Rodolphi de Zulikem et Stephanus filius 

quondam Stephani dicti Hake hereditarium censum quatuor librarum 

monete solvendum hereditarie in festo beati Martini hyemalis (dg: 

in) in Busco tradendum et deliberandum ex medietate cuiusdam mansi 

qui quondam fuerat Thome dicti Valant siti in parochia de 

Nijsterle atque ex agris terris pratis pascuis et mericis ad 

dictam medietatem supradicti mansi spectantibus atque ex ceteris 

attinentiis eiusdem medietatis supradicti mansi singulis et 

universis ve[nditum] dicto quondam Bartholomeo a Waltero filio 
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Willelmi dicti de Audenhoven commorante in Oerscot prout in 

litteris et de quo censu quatuor librarum dictus Theodericus tres 

libras hereditarii census (dg: census) et dictus Arnoldus (dg: 

XIII) #VII# solidos hereditarii census et dictus Stephanus XIII 

solidos hereditarii census nunc ad se spectare dicebant et eis 

mediante divisione prius habita inter ipsos et suos coheredes in 

partem dicebant cessisse hereditarie supportaverunt Johanni de 

Erpe cum litteris et jure promittentes indivisi scilicet quislibet 

pro dicta sua parte ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte eorum et quorumcumque heredum dicti quondam Bartholomei 

deponere. Testes Ghisbertus et Tielken datum in octavis ....... 

 

BP 1176 f 116v 20 ±za 13-08-1379. 

Theodericus zvw Bartholomeus zv Theodericus: een b-erfcijns van .. 

schelling, in een b-erfcijns van .. ..... en 2 schelling, 1 groot 

Tournoois etc voor 16 penningen gerekend of ander paijment, een helft 

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

een erfgoed (verder onleesbaar). 

 

[T]heodericus filius quondam Bartholomei filii Theoderici (dg: et 

Stephanus filius quondam Stephani dicti Hake) hereditarium censum 

....... solidorum ad se spectantem in hereditario censu ....... 

....... et duorum solidorum grosso Turonensi denario etc pro 

sedecim denariis computato vel alterius [pagamenti] solvendum 

[media]tim Johannis [et mediatim Do]mini ex hereditate ....... 

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

....... 

 

1176 mf3 F 08 f.117. 

 In crastino nativitatis Marie: vrijdag 09-09-1379. 

 Sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 10-09-1379. 

 in octavis nativitatis Marie: donderdag 15-09-1379. 

 Secunda post nativitatis Marie: maandag 12-09-1379. 

 

BP 1176 f 117r 01 ±vr 09-09-1379. 

Een onleesbaar contract waarin de man optreedt van Katherina dv 

Elizabeth ....... 

 

....... ....... ....... ....... et tutor ut asserebat Katherine 

sue uxoris filie (dg: quondam .......) Elizabeth ....... ....... 

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

 

BP 1176 f 117r 02 vr 09-09-1379. 

Johannes van Essen gaf uit aan Henricus Grieten soen een huis en tuin 

in Deurne, tussen Arnoldus Hagen enerzijds en ....... ....... 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg; de uitgifte 

geschiedde voor de hertogencijns, een erfpacht van 4 lopen rogge, 

maat van Helmond, en thans voor een erfpacht van 10 lopen rogge, maat 

van Helmond, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren. De brief van 

Henricus overhandigen aan zijn broer Matheus snijder. 

 

Johannes de Essen domum et ortum sitos in parochia de Doerne inter 

hereditatem (dg: qu) Arnoldi Hagen ex uno ....... ....... ....... 

....... ....... ....... #tendentem cum uno fine ad communem 

plateam# ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico 

Grieten soen ab eodem hereditarie possidendos pro censu domini 

ducis et hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure 

[de] Helmont annuatim exinde prius solvendis dandis et pro 

hereditaria paccione X lopinorum siliginis mensure de Helmont 

danda sibi ab alio hereditarie purificatione [et] in dicta domo 

tradenda ex premissis promittens (dg: ratam) warandiam et aliam 
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obligationem deponere et alter repromisit. Testes Ghisbertus et 

Tielken in crastino nativitatis Marie. Tradetur littera Henrici 

Matheo sartori suo fratri. 

 

BP 1176 f 117r 03 vr 09-09-1379. 

Johannes Proeft van Bucstel beloofde aan Johannes zv Gerardus Hacken 

62 Dordrechtse dobbel met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1380) te 

betalen. 

 

Johannes Proeft de Bucstel promisit Johanni filio Gerardi Hacken 

LXII Dordrecht dobbel ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes Tielken et Gerardus datum supra. 

 

BP 1176 f 117r 04 vr 09-09-1379. 

Theodericus Zeghers soen van Hoesden ev Aleijdis, dvw Nijcholaus gnd 

Gheenmans en diens vrouw Hilla, verkocht aan Henricus gnd Hadewigen 

soen een b-erfcijns van 12 pond geld, een helft te betalen met Sint-

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

Bosch, in de Kerkstraat, tussen wijlen erfgoed van Egidius gnd 

Geleijne enerzijds en erfgoed van Arnoldus Noijde kramer anderzijds, 

welke cijns aan voornoemde Hilla wv Nijcholaus Gheenmans verkocht was 

door Gerardus Pasteijdebecker, en welke cijns voornoemde Theodericus 

nu bezit. 

 

Theodericus Zeghers soen de Hoesden maritus et tutor legitiimus ut 

asserebat Aleijdis sue uxoris filie quondam Nijcholai dicti 

Gheenmans et Hille sue uxoris hereditarium censum XII librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

et domo et area sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem 

quondam Egidii dicti Geleijne ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Noijde institoris ex alio venditum dicte Hille relicte dicti 

quondam Nijcholai Gheenmans a Gerardo Pasteijdebecker prout in 

litteris (dg: et quem censum Arnoldus Koijt junior maritus 

legitimus dicte Hille sue uxoris et dicta Hilla Johanni filio 

quondam fil Johanni –s dicti Uleman #juniori# cum dicta Aleijde 

nomine dotis ad jus oppidi de Busco sumpserat prout in litteris h) 

et quem censum dictus Theodericus nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie vendidit Henrico dicto Hadewigen soen supportavit cum 

litteris et jure promittens #?habita et habenda# ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte sui) et questionem ex parte sui et 

dicte Aleijdis sue uxoris et heredum dicte Aleijdis deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 117r 05 vr 09-09-1379. 

Petrus zv Godefridus des Greven soen van Wetten verkocht aan Arnoldus 

Voghelaer van Vucht een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en stuk 

land, in Gerwen, tussen erfgoed van Arnoldus Everaets soen van 

Nuwendike enerzijds en Ludekinus zv Petrus van Nuwendike anderzijds, 

reeds belast met grondcijnzen, een b-erfcijns van 20 schelling en een 

b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Petrus filius (dg: Godekini) #Godefridi# des Greven soen #de 

Wetten# hereditarie vendidit Arnoldo Voghelaer de Vucht 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex domo 

et orto et pecia! sita in parochia de Gherwen inter hereditatem 

Arnoldi (dg: Eve) Everaets soen van (dg: den) Nuwendike ex uno et 

inter hereditatem Ludekini filii Petri van Nuwendike ex alio ut 

dicebat promittens #super omnia et habenda# warandiam et 

obligationem aliam deponere exceptis censibus dominorum fundi et 



Bosch’ Protocol jaar 1379 03. 

 

73 

hereditario censu XXti solidorum et hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 117r 06 vr 09-09-1379. 

Johannes Keijser verkocht aan Henricus Goes de helft van een 

b-erfcijns van 3 pond 5 schelling geld, een helft te betalen met 

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

Johannes gnd Spittaf de oudere, in Den Bosch, bij de Vismarkt, welke 

helft voornoemde Johannes Keijser gekocht had van Henricus van Zonne. 

 

Johannes Keijser medietatem hereditarii census trium librarum et 

quinque solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex domo et area Johannis dicti Spittaf senioris 

sita in Busco prope forum piscium quam medietatem dictus Johannes 

Keijser erga Henricum de Zonne emendo acquisiverat hereditarie 

vendidit Henrico Goes supportavit cum litteris et aliis jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 117r 07 vr 09-09-1379. 

Yseboldus van Asten en Johannes van Eijcke de oudere beloofden aan 

Henricus Jozollo etc 50 oude Franse schilden met Sint-Martinus 

aanstaande (vr 11-11-1379; 21+31+11=63 dgn) te betalen, op straffe 

van 4. 

 

Yseboldus de (dg: Ast) Asten et Johannes de Eijcke #senior# 

promiserunt Henrico Jozollo etc L aude (dg: aud) scilde Francie ad 

festum Martinum proxime persolvenda sub pena IIII. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 117r 08 vr 09-09-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 117r 09 za 10-09-1379. 

Henricus Dicbier van Mierle verkocht aan Rutgherus Kant een erfpacht 

van 7 lopen gerstmout, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, 

gaande uit erfgoederen gnd Wolfkens Land, in Haaren bij Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Beilver, welke pacht eertijds behoorde aan de vrouwe 

van Herlaer, en welke pacht het klooster van Tongerlo tegenwoordig 

uit voornoemde erfgoederen moet leveren. 

 

Henricus Dicbier de Mierle hereditariam paccionem septem lopinorum 

(dg: bladi) brasii ordeacei mensure de Busco solvendam hereditarie 

Andree ex quibusdam hereditatibus dictis Wolf(dg: s)kens Lant 

sitis in parochia de Haren prope Oesterwijc in loco dicto Beilver 

et que paccio dudum ad dominam de Herlaer spectare consuevit #et 

quam paccionem conventus de Tongerlo ex dictis hereditatibus 

solvere tenetur pro presenti# ut dicebat hereditarie vendidit 

Rutghero Kant promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Coptiten et Dijnter datum sabbato post nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 117r 10 do 15-09-1379. 

Voornoemde Rut droeg voornoemde pacht over aan Johannes Bije zvw 

Walterus van Berkel. 

 

Dictus (dg: Henr) Rut dictam paccionem supportavit Johanni Bije 

filio quondam Walteri de Berkel promittens ratam servare et 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Tielken in 

octavis nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 117r 11 ma 12-09-1379. 

Henricus zvw Henricus Loijer droeg over aan Gerardus zvw Gerardus 

Vosse een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Lambertus te 

leveren, gaande uit (1) 1 bunder beemd van wijlen Henricus Bac, nu 

behorend aan Egidius Scutter van Crumvoert, in Cromvoirt, ter plaatse 

gnd in die Stripen, (2) 2 bunder met gebouwen, aan voornoemde Egidius 

behorend, in Cromvoirt, richting de plaats gnd Nieuwkuik, welke cijns 

wijlen Willelmus van de Hoernic grootvader van eerstgenoemde Henricus 

gekocht had van voornoemde Egidius, en welke cijns aan verkoper 

gekomen was na erfdeling na overlijden van zijn voornoemde grootvader 

Willelmus. 

 

Henricus filius quondam Henrici Loijer hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie Lamberti de uno bonario 

prati quondam Henrici Bac nunc ad Egidium Scutter de Crumvoert 

spectante sito in Crumvoert in loco dicto in die Stripe et de 

duobus bonariis ad dictum Egidium pertinentibus sitis in Crumvoert 

versus locum dictum Nuwenkuke et de edificiis in dictis duobus 

bonariis consistentibus quem censum Willelmus quondam van de 

Hoernic avus olim primodicti Henrici erga dictum Egidium emendo 

acquisiverat prout in litteris et quem censum sibi de morte dicti 

quondam Willelmi sui avi successione advolutum esse dicebat et 

sibi mediante hereditaria divisione prius habita inter ipsum et 

suos in hoc coheredes in partem cessisse dicebat hereditarie 

supportavit Gerardo filio quondam Gerardi Vosse cum litteris et 

jure promittens ratam servare #et questionem proximitatis# et 

obligationem (dg: et impeticionem) ex parte sui et suorum 

coheredum deponere. Testes Coptiten et Dijnter datum secunda post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 117r 12 ma 12-09-1379. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus Loijer verkocht aan Theodericus 

Berwout (1) een b-erfcijns van 15 schelling geld, met Sint-Andreas te 

betalen, gaande uit 3 lopen roggeland, gnd het Wikelaar, in Helvoirt, 

welke cijns aan voornoemde wijlen Willelmus van den Hoernic 

grootvader van voornoemde Henricus was verkocht door Albertus zvw 

Johannes gnd die Vette van Oesterwijc, (2) een b-erfcijns van 13 

schelling 4 penning, met Sint-Lambertus-Martelaar te betalen, gaande 

uit een tuin naast het kerkhof van de kerk van Sint-Petrus in Vught, 

welke tuin eertijds was van Albertus van Vucht, welke cijns aan 

voornoemde wijlen Willelmus van den Hoernic was verkocht door 

Johannes zvw Albertus van Vucht, en welke cijnzen aan voornoemde 

Henricus gekomen waren na erfdeling na overlijden van zijn voornoemde 

grootvader Willelmus. 

 

Dictus venditor hereditarium censum quindecim solidorum monete 

solvendum hereditarie Andree de tribus lopinatis terre siliginee 

dictis communiter tWikelaer sitis in parochia de Helvoert venditum 

dicto quondam Willelmo van den Hoernic avo predicti Henrici ab 

Alberto filio quondam Johannis dicti die Vette de Oesterwijc prout 

in litteris atque hereditarium censum tredecim solidorum et 

quatuor denariorum solvendum hereditarie Lamberti martyris de 

quodam orto sito iuxta cymiterium ecclesie beati Petri in Vucht 

qui ortus (dg: q) quondam fuerat (dg: Alberti d) Alberti de Vucht 

venditum dicto quondam Willelmo van den Hoernic a Johanne filio 
!filio quondam Alberti de Vucht prout in litteris et quos census 

(dg: sibi) dictus Henricus (dg: nunc) sibi de morte dicti quondam 

Willelmi sui avi successione advolutos et sibi mediante divisione 
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prius etc in partem cessisse dicebat hereditarie vendidit 

Theoderico Berwout #supportavit cum litteris et jure# promittens 

ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 117r 13 ma 12-09-1379. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus Loijer verkocht aan Theodericus 

Berwout (voor ¼) en de broers Matheus en Mathijas, kvw Mathijas 

rademaker, (voor ¾), (1) een b-erfcijns van 25 schelling geld, met 

Sint-Lambertus te betalen, gaande uit ¼ deel van een hoeve land, gnd 

Bordemans Hoeve, in Vught, welke cijns aan wijlen Willelmus van den 

Hoernic verkocht was door Johannes zvw Matheus rademaker, (2) een 

erfcijns van 15 schelling voornoemd geld, met Sint-Lambertus te 

betalen, gaande uit voornoemd ¼ deel van de hoeve, welke cijns aan 

voornoemde wijlen Willelmus was verkocht door voornoemde Johannes zvw 

Matheus rademaker, en welke cijnzen aan verkoper gekomen waren na 

erfdeling na overlijden van zijn grootvader, voornoemde Willelmus. 

 

Dictus venditor hereditarium censum XXV solidorum monete solvendum 

hereditarie Lamberti de quarta parte cuiusdam mansi !mansi terre 

Bordemans Hoeve communiter (dg: Bordemans Ho) nuncupati siti in 

paorchia de Vucht venditum Willelmo quondam van den Hoernic a 

Johanne filio quondam Mathei rotificis prout in litteris et 

hereditarium censum quindecim solidorum dicte monete solvendum 

hereditarie dicto termino solucionis de dicta quarta parte mansi 

predicti cum suis attinentiis venditum dicto quondam Willelmo a 

dicto Johanne filio quondam Mathei rotificis prout in litteris et 

quos census sibi de morte dicti quondam Willelmi sui avi 

successione advolutos esse et sibi mediante divisione prius habita 

etc in partem cessisse dicebat hereditarie vendidit Theoderico 

Berwout et Matheo et Mathije fratribus liberis quondam Mathije 

rotificis scilicet a dicto Theoderico pro quarta parte et a dictis 

Matheo et Mathija fratribus pro tribus quartis partibus dicti 

census possidendos supportavit cum litteris et jure promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 117r 14 ma 12-09-1379. 

Mathijas Cleijnael bontwerker verkocht aan Godefridus van Lijemde een 

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

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis31,32 en erf van 

verkoper, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Andreas 

Tijmmerman enerzijds en erfgoed van Walterus van Vucht bontwerker 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 29 schelling 

voornoemd geld. 

 

Mathijas Cleijnael pellifex hereditarie vendidit Godefrido de 

Lijemde hereditarium censum XL solidorum solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Andree 

Tijmmerman ex uno et inter hereditatem Walteri de Vucht pellificis 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem #aliam# 

deponere excepto hereditario censu XXIX solidorum dicte monete 

exinde prius solvendo. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 F 09 f.117v. 

 in octavis nativitatis Marie: donderdag 15-09-1379. 

 in crastino octavarum nativitatis Marie: vrijdag 16-09-1379. 

                         
31 Zie → BP 1176 f 146r 01 vr 07-09-1380, verkoop van een erfcijns 

uit dit huis. 
32 Zie → BP 1178 f 218v 07 do 11-03-1389, verkoop erfcijns uit dit 

huis. 
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 in vigilia Mathei: dinsdag 20-09-1379. 

 

BP 1176 f 117v 01 do 15-09-1379. 

Rodolphus Rover van Mordrecht ev Agnes dvw Rodolphus Koijt droeg over 

aan Arnoldus Koijt hun deel in (1) een erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Thomas te leveren, gaande uit een hoeve lands 

in Leendonk, welke hoeve eertijds was van jkvr Herskina, (2) 4 mud 

rogge b-erfpacht gaande uit voornoemde hoeve, welke erfpacht eertijds 

had behoord aan Johannes Last en Jacobus zvw Arnoldus gnd Goevi, (3) 

een b-erfpacht van 2 mud 2 zester rogge, Bossche maat, met Pasen te 

leveren, gaande uit een huis, hofstad en land van wijlen Sijmon van 

Dijeshout bakker, in Cromvoirt, die voornoemde Sijmon voor voornoemde 

pacht had overgedragen aan Heijlwigis van de Brug en haar zoon 

Walterus, (4) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Jan te leveren, gaande uit 2 bunder land in Cromvoirt, naast de 

straat die daar loopt, welke pacht voornoemde Sijmon verworven had 

van Henricus Coijlart van Cromvoert, zijn vrouw Heijlwigis en 

Margareta, dv voornoemde Heijlwigis en stiefdochter van voornoemde 

Henricus. 

 

[Ro]dolphus Rover (?dg: f) de Mordrecht maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Agnetis sue uxoris filie quondam Rodolphi (dg: Coi) 

Koijt totam partem et omne jus eis competentes in hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie Thome #ex manso terre# sito in Leendonc qui mansus 

quondam fuerat domicelle Herskine et in (dg: duobus) #quatuor# 

modiis siliginis hereditarie paccionis solvendis hereditarie ex 

dicto manso que paccio quondam ad Johannem Last et Jacobum filium 

quondam Arnoldi dicti Goevi spectare consuevit et in hereditaria 

paccione duorum modiorum et duorum sextariorum siliginis mensure 

predicte solvenda hereditarie pasce de domo domistadio et terra 

quondam Sijmonis de Dijeshout pistoris sitis in Crumvoert quas 

dictus Sijmon Heijlwigi de Ponte et Waltero eius filio pro dicta 

paccione (dg: ad) dudum contulit atque in hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis dicte mensure solvenda hereditarie 

nativitatis Johannis de duobus bonariis terre sitis in Cromvoert 

iuxta vicum ibidem tendentem quam paccionem iamdictam predictus 

Sijmon erga Henricum Coijlart de Cromvoert Heijlwigem eius uxorem 

et Margaretam eiusdem Heijlwigis filiam privignam dicti Henrici 

dudum comparavit ut dicebat (dg: sup) hereditarie supportavit 

Arnoldo Koijt cum omnibus litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et 

Tielken datum in octavis nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 117v 02 do 15-09-1379. 

Johannes die Ridder van Driel, Marcelijs zvw Willelmus gnd Hoel en 

Walterus gnd Goebels soen beloofden aan Johannes zv mr Wolphardus van 

Ghiessen, tbv voornoemde mr Wolphardus, 31½ oude schilden met Pasen 

aanstaande (zo 25-03-1380) te betalen. 

 

Johannes die Ridder van Driel Marcelijs filius quondam Willelmi 

dicti Hoel et Walterus dictus Goebels soen (dg: commorantes in 

Ghev) promiserunt Johanni filio magistri Wolphardi de (dg: d) 

Ghiessen ad opus eiusdem magistri Wolphardi XXXI #et dimidium# 

aude scilde ad pasca proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 117v 03 do 15-09-1379. 

Johannes zvw Ghiselbertus van Eirde verkocht aan zijn broer Henricus 

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

ouders, gelegen onder Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde. 
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Johannes filius quondam Ghiselberti de Eirde omnia bona 

hereditaria et parata #mobilia et immobilia# sibi de morte quondam 

suorum parentum successione advoluta quocumque locorum infra 

parochiam de Rode sancte Ode ad locum dictum Eirde ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico suo fratri promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 117v 04 do 15-09-1379. 

Johannes van Os verwer ev Mechtildis dvw Godefridus van Ghinhoven 

verkocht aan Willelmus Hoppenbrouwer alle erfgoederen, die aan hem en 

zijn vrouw gekomen waren na overlijden van voornoemde Godefridus, 

gelegen onder Wedart. 

 

Johannes de Os tinctor (dg: om) maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Mechtildis sue uxoris filie quondam Godefridi de (dg: 

Ghe) Ghinhoven omnes hereditates sibi et dicte sue (dg: fi) uxori 

de morte dicti quondam Godefridi successione advolutas quocumque 

locorum infra parochiam de Wedart sitas ut dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo Hoppenbrouwer promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 117v 05 do 15-09-1379. 

Henricus nzv hr Arnoldus van Goerle dekaan van Antwerpen verkocht aan 

Willelmus Kemmer (1) de goederen gnd ten Kuilen, die eertijds waren 

van Hermannus gnd Oijen soen, in Veghel, (2) een erfpacht van 9½ mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis te leveren, gaande uit de 

goederen gnd ten Kuilen, die eertijds waren van Petrus van der Molen, 

in Deurne, (3) goederen, die eertijds waren van Hermannus van 

Stipdonc, in Liedorp, ter plaatse gnd tot Afterbroek, (4) 3 bunder 

beemd in Deurne, ter plaatse gnd in die Stripen, naast erfgoed van de 

jonker van Helmond, (5) een huis, erf en tuin in Helmond, tussen 

Johannes Scolpen enerzijds en Godefridus van Ouverlake anderzijds, 

(5) een huis, erf en tuin in Helmond, tussen Henricus van Ouverlake 

enerzijds en Arnoldus gnd Ebben anderzijds. De brief overhandigen aan 

hr Henricus van Vlierden. 

 

Henricus filius naturalis domini Arnoldi de Goerle decani 

Andwerpiensis bona dicta ten Culen #que quondam fuerant Hermanni 

dicti Oijen soen# sita in parochia de Vechel cum suis attinentiis 

universis (dg: et bona dicta) hereditariam paccionem (dg: d) novem 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Helmont (dg: sol) quam se 

solvendam habere dicebat hereditarie purificatione ex bonis dictis 

ten Culen que quondam fuerant Petri van der Molen sitis in 

parochia de Doerne et ex attinentiis eorundem bonorum universis 

(dg: ..) atque bona (dg: sita in parochia de Lijendorp que) bona 

quondam fuerant Hermanni de Stipdonc sita in parochia de (dg: 

Lijd) Lijedorp ad locum dictum tot Afterbroec cum suis (dg: att) 

attinentiis atque tria bonaria prati sita in parochia de Doerne in 

loco in die Stripe #contigue# iuxta hereditatem domicelli de 

Helmont ut dicebat atque (dg: #duas duas# domum aream et orum 

sitos in Helmont inter hereditatem) domum aream et ortum sitos in 

Helmont inter hereditatem Johannis Scolpen ex uno et inter 

hereditatem Godefridi de Ouverlake ex alio atque domum aream et 

ortum sitos in Helmont inter hereditatem Henrici de Ouverlake ex 
!ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Ebben ex alio ut dicebat 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Willelmo Kemmer 

promittens (dg: ratam servare) #warandiam# et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Rover et Tielken datum supra. Tradetur 

littera domino Henrico de Vlierden. 
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BP 1176 f 117v 06 do 15-09-1379. 

(dg: Goeswinus van Best). 

 

(dg: Goeswinus de Best). 

 

BP 1176 f 117v 07 do 15-09-1379. 

De broers Egidius en Johannes, gnd van den Dijstelberch, kvw Johannes 

gnd Wouten soen, verkochten aan Johannes gnd Leijten soen van 

Helvoert 1 bunder 15 roeden beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd in den Strijpt, deels gelegen tussen Johannes Storijman 

enerzijds en Johannes van Tiel pottenbakker anderzijds, en deels 

aldaar in een beemd behorend aan kvw Egidius van den Dijstelberch, 

belast met 8 penning oude hertogencijns. 

 

Egidius et Johannes fratres #dicti van den Dijstelberch# liberi 

quondam Johannis dicti Wouten soen (dg: de) unum bonarium (dg: 

prati) et XV virgatas prati sitas in parochia sancti Lamberti de 

Vucht #in loco dicto in den Strijpt# de quibus una pars sita est 

inter hereditatem Johannis Storijman ex uno et inter hereditatem 

(dg: Henrici Po...) Johannis (dg: ..) de Tiel figuli ex alio et 

reliqua pars (dg: inter hereditatem) sita est (dg: inter) ibidem 

in quodam prato spectante ad liberos quondam Egidii van den 

Dijstelberch ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni dicto 

Leijten soen de Helvoert promittentes indivisi warandiam et 

obligationem deponere exceptis octo denariis antiqui census domino 

duci exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 117v 08 do 15-09-1379. 

Voornoemde Johannes gnd Leijten soen van Helvoert beloofde aan 

voornoemde Egidius verkoper een n-erfcijns van 47 schelling geld, met 

Sint-Martinus te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 11-11-

1380), gaande uit voornoemde bunder 15 roeden beemd. 

 

Dictus emptor promisit #se daturum et soluturum# dicto Egidio 

venditori hereditarium censum XLVII solidorum monete hereditarie 

Martini et primo termino ultra annum ex dictis (dg: prato) 

#bonario# et XV virgatis prati. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 117v 09 do 15-09-1379. 

Johannes zvw Johannes Leijten soen van Helvoert droeg over aan zijn 

broer Henricus 1/7 deel33 in een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, die Johannes Bijerman moet leveren, gaande uit erfgoederen van 

wijlen Johannes Leijten soen, deels in Helvoirt, ter plaatse gnd 

Distelberg gelegen, en deels in Vught Sint-Lambertus, achter de 

plaats gnd Strijpt. 

 

Johannes #filius quondam Johannis# Leijten soen de Helvoert (dg: 

septem) unam septimam partem ad se spectantem in hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam paccionem 

Johannes Bijerman solvere tenetur annuatim et hereditarie (dg: in) 

ex (dg: bonis) quibusdam hereditatibus quondam Johannis Leijten 

soen sitis partim in parochia de Helvoert (dg: et partim) in loco 

dicto Dijstelberch et partim in parochia de Vucht sancti Lamberti 

(dg: in) #retro# loco dicto Strijpt ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico suo fratri promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

                         
33 Zie → BP 1176 f 272r 13 do 11-09-1382, overdracht van dit 1/7 deel 

aan Johannes Bierman. 
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BP 1176 f 117v 10 vr 16-09-1379. 

Goeswinus zv Johannes van Best maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 12 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Lambertus te 

leveren, aan hem verkocht door Arnoldus Hake zv Godescalcus van 

Bladel. 

 

Goeswinus filius Johannis de Best hereditariam paccionem XII 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Lamberti 

venditam sibi ab Arnoldo Hake filio Godescalci de Bladel prout in 

litteris monuit de tribus annis. Testes Rover et Berkel datum in 

crastino octavarum. 

 

BP 1176 f 117v 11 do 15-09-1379. 

Arnoldus gnd Groet Art zvw Arnoldus Groet Art gaf uit aan Petrus gnd 

Pouwels soen 7 hont land in Berghem, op de gemeint, tussen Heijlwigis 

Wonders enerzijds en Arnoldus van den Vlasven anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 3 pond 5 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (di 25-12-1380). 

 

Petrus ....... .. plack. 

Arnoldus dictus Groet Art filius quondam Arnoldi Groet #Art# 

septem hont #terre# sita in parochia de (dg: Os) Berchen supra 

communitatem inter hereditatem Heijlwigis Wonders ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van den Vlasven ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Petro dicto Pouwels soen ab eodem hereditarie 

possidenda pro hereditario censu trium librarum et quinque 

solidorum monete dando sibi ab altero hereditarie nativitatis 

Domini #et pro primo termino ultra annum# ex premissis promittens 

warandiam et obligationem deponere et alter repromisit super omnia 

ex premissis et aliis suis bonis. Testes datum supra in octava 

nativitatis (dg: nat) Marie. 

 

BP 1176 f 117v 12 do 15-09-1379. 

Steijnskinus Leijten soen, Henricus van der Lucht, Petrus Pouwels 

soen en Denkinus zvw Denkinus Wouters soen van Duer beloofden 

Arnoldus Groet Art schadeloos te houden van de helft van 11 pond 

groten, aan Arnoldus Rover van der Lake in een schepenbrief beloofd 

door voornoemde Arnoldus, Steijnskinus, Henricus en Rijcoldus Belijen 

soen. 

 

Steijnskinus Leijten soen Henricus van der (dg: Berch) Lucht et 

Petrus Pouwels soen et Denkinus filius quondam Denkini Wout[ers] 

soen de Duer promiserunt indivisi super omnia quod ipsi Arnoldum 

Groet Art a medietate XI {na XI lijkt een puntje geplaatst te 

zijn} librarum grossorum promissorum Arnoldo Rover van der Lake a 

predictis Arnoldo Steijnskino Henrico et Rijcoldo Belijen #soen# 

in littera scabinorum ut dicebant indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 117v 13 di 20-09-1379. 

Henricus zvw Laurencius Zanders soen droeg over aan Willelmus Loijer 

een b-erfcijns van 2 oude groten geld van de koning van Frankrijk, 

die de broers Henricus en Willelmus, kv Yvellus gnd Yvel Gobels soen 

van Ghewanden, beloofd hadden aan voornoemde Henricus, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit een stuk land in Boxtel, ter plaatse 

gnd Brubeken, tussen Godefridus Grieten soen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Laurencii Zanders soen hereditarium censum 

duorum grossorum antiquorum monete regis Francie quem Henricus et 

Willelmus fratres liberi Yvelli dicti Yvel Gobels soen de 
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Ghewanden promiserunt se daturos et soluturos predicto Henrico 

hereditarie Martini ex pecia terre sita in parochia de Bucstel in 

loco dicto Brubeken inter hereditatem Godefridi Grieten soen ex 

uno et inter communem plateam ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Willelmo Loijer cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Berkel et ?Coptiten datum in vigilia Mathei. 

 

BP 1176 f 117v 14 di 20-09-1379. 

Voornoemde Henricus zvw Laurencius Zanders soen verkocht aan 

voornoemde Willelmus Loijer een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit een huis en erf van verkoper, in 

Den Bosch, aan het einde van de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Reijnkinus gnd Potteij enerzijds en erfgoed van Arnoldus Hermans 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 43 schelling 

voornoemd geld. 

 

[Dict]us Henricus hereditarie vendidit dicto Willelmo Loijer 

hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum hereditarie 

Martini ex domo et area dicti venditoris sita in Busco [ad] finem 

vici Orthensis inter hereditatem Reijnkini dicti Potteij ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Hermans ex alio ut dicebat promittens 

warandiam #questionem proximitatis# et aliam obligationem 

[deponere excepto] censu XLIII solidorum dicte monete exinde 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 117v 15 ±di 20-09-1379. 

Grotendeels afgescheurd contract, waarschijnlijk een schuldbekentenis 

in Brabants geld die met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1379) betaald 

moet worden. 

 

{Grotendeels afgescheurd contract}. 

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

#Brabant# ....... ....... ....... ....... nativitatis Johanni 

proxime persolvendos. Testes Tielken et Dijnter datum ....... 

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

 

1176 mf3 F 10 f.118. 

 Quinta post judica: donderdag 31-03-1379. 

 

BP 1176 f 118r 01 ±do 31-03-1379. 

Johannes van der Meer verkocht aan Henricus van Loen zv Johannes 

Dunne... een n-erfcijns van .. ....... hellinc, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en tuin in Maren, tussen Sophia 

S...pijaes enerzijds en Willelmus Daems soen anderzijds, belast met 

dijken tegenover de tuin gelegen. 

 

Johannes van der Meer hereditarie vendidit (dg: Ger ....ter de) 

Henrico de Loen filio Johannis Dunne... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... hellinc boni auri et gravis ponderis (dg: 

solven) vel valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

domo et orto sitis in parochia [de] Maren inter hereditatem Sophie 

S...pijaes ex uno et hereditatem Willelmi Daems soen ex alio ut 

dicebat promittens warandiam questionem et aliam obligationem 

deponere exceptis aggeribus in opposito dicti orti sitis 

promittens sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 118r 02 ±do 31-03-1379. 

Johannes Buekentop, Otto van Neijnsel en Henricus Mostaert beloofden 

aan Jacobus Tijt 52 Brabantse dobbel, een helft te betalen met Sint-

Remigius (za  01-10-1379) en de andere helft met Kerstmis aanstaande 



Bosch’ Protocol jaar 1379 03. 

 

81 

(zo 25-12-1379). 

 

Johannes Buekentop Otto de Neijnsel Henricus Mostaert promiserunt 

Jacobo Tijt LII Brabant dobbel vel valorem mediatim Remigii et 

mediatim nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 118r 03 ±do 31-03-1379. 

Ubo van Tefelen verhuurde aan Gerardus Wilde zijn vorsterschap van 

Berlicum, ingaande nu tot Sint-Martinus over 3 jaar (di 11-11-1382). 

 

Ubo de Tefelen forestariam suam de Berlikem cum omnibus eius 

attinentiis et juribus ut dicebat locavit Gerardo Wilde ab eodem 

(dg: ad spacium trium ann) usque hinc et festum Martini et a festo 

Martini proxime futuro ad spacium trium annorum deinceps sine 

medio sequentium (dg: pers) possidendam promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 118r 04 ±do 31-03-1379. 

Theodericus Bolant zvw Albertus Steenken verkocht aan Henricus zv 

Theodericus Posteel een hofstad in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse 

gnd Loervoert, tussen voornoemde Henricus zv Theodericus Posteel 

enerzijds en voornoemde Theodericus Bolant anderzijds, welke hofstad 

voor en achter 3 roeden breed is. 

 

Theodericus Bolant filius quondam Alberti Steenken domistadium ad 

se spectans situm in parochia sancti Lamberti de Vucht in loco 

dicto Loervoert inter hereditatem Henrici filii Theoderici Posteel 

ex uno et hereditatem dicti Theoderici #Bolant# ex alio (dg: 

tendens a dicto ..) quod (dg: domus) domistadium ante et retro 

latitudinem trium virgatarum continet ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Henrico filio Theoderici Posteel promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 118r 05 ±do 31-03-1379. 

Gerardus van der Zidewijnden, Willelmus zv Henricus van Broechoven en 

Johannes Lisscap zvw Walterus Backe van Broechoven beloofden aan 

Petrus Merlo 32 Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-

1379; 30+31+24=85 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

X 

Gerardus van der Zidewijnden (dg: Henricus filius Willelmi de) 

Willelmus filius Henrici de Broechoven et Johannes Lisscap filius 

quondam Walteri Backe de Broechoven promiserunt Petro Merlo XXXII 

scuta Francie ad Johannis proxime pena II. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 118r 06 ±do 31-03-1379. 

Sophia van den Ham en haar zoon Johannes beloofden aan Johannes zvw 

Arnoldus Truden soen 7½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande (wo 02-02-1380) te leveren. 

 

Sophia van den Ham et Johannes eius filius promiserunt Johanni 

filio quondam Arnoldi Truden soen VIIJ modios siliginis mensure de 

Busco ad purificationem proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 118r 07 ±do 31-03-1379. 

Johannes zv Henricus gnd Veneman van Vessem verkocht aan Johannes zvw 

Theodericus van Vessem (1) een stuk land gnd dat Roedeken, in Vessem, 

tussen Gerardus van der Vonderen enerzijds en Elisabet gnd Berchwijf 

anderzijds, (2) een stuk beemd gnd dat Korebroekske, in Vessem, 
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tussen Zeelkinus van Vessem enerzijds en Johannes zv Everardus 

anderzijds, aan hem verkocht door Wolterus zvw Henricus gnd 

Utenbossche van Steenzel. De brief overhandigen aan Jacobus van 

Vessem. 

 

[Solvit] 1 solidum. 

Johannes filius Henrici dicti Veneman de Vessem peciam terre (dg: 

sit) dictam (dg: dic) dat Roedeken sitam in parochia de Vessem 

inter hereditatem Gerardi van der Vonderen ex uno et hereditatem 

Elisabet dicte Berchwijf ex alio peciamque prati dictam dat 

Corebroecsken sitam in dicta parochia inter hereditatem Zeelkini 

de Vessem ex uno et hereditatem Johannis filii Everardi ex alio 

venditas sibi a Woltero filio quondam Henrici dicti Utenbossche de 

Steenzel prout in litteris hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Theoderici de Vessem supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum ut supra. Detur Jacobo de Vessem. 

 

BP 1176 f 118r 08 ±do 31-03-1379. 

Johannes Bloijs en zijn vrouw Luijtgardis wv Lambertus zv Lambertus 

Lijsen soen droegen over aan de broers Arnoldus en Henricus, zvw 

Lambertus Lijsen soen, en aan Heijlwigis sv voornoemde broers het 

vruchtgebruik dat voornoemde Luijtgardis heeft in ¼ deel van een 

hofstad in Den Bosch, in de Vughterdijk, tussen erfgoed van Arnoldus 

van der Straten enerzijds en erfgoed van Henricus Becker anderzijds. 

 

Johannes Bloijs maritus legitimus ut asserebat Luijtgardis #sue 

uxoris# relicte quondam Lamberti filii Lamberti Lijsen soen et 

ipsa cum eodem tamquam cum suo tutore usufructum quod dicta 

Luijtgardis habet in (dg: medietate) #quarta parte# domistadii 

siti in Busco in aggere Vuchtensi inter hereditatem Arnoldi van 

der Straten ex uno et hereditatem Henrici Becker ex alio ut 

dicebant legitime supportaverunt Arnoldo et Henrico suis fratribus 

filiis quondam (dg: .) Lamberti Lijsen soen et Heijlwigi sorori 

dictorum fratrum promittentes ratam servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 118r 09 ±do 31-03-1379. 

(dg: Voornoemde Arnoldus, Henricus en Heijlwigis droegen voornoemd ¼ 

deel over aan voornoemde Henricus Bloijs). 

 

(dg: Dicti Arnoldus Henricus et Heijlwigis cum tutore dictam 

quartam partem supportaverunt dicto Henrico Bloijs #cum omnibus 

litteris quas inde habent promittentes cum tutore ratam servare# 

et obligationem ex parte eorum deponere). 

 

BP 1176 f 118r 10 ±do 31-03-1379. 

Johannes van Ghewanden beloofde aan Zebertus van Maren 33 Brabantse 

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

 

Solvit. 

Johannes van Ghewanden promisit Zeberto de Maren XXXIII Brabant 

dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Berkel et Coptiten datum supra. 

 

BP 1176 f 118r 11 do 31-03-1379. 

Arnoldus van Ghewanden beloofde voornoemde Johannes schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Arnoldus de Ghewanden promisit dictum Johannem indempnem servare. 
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Testes datum ut supra datum quinta post judica. 

 

BP 1176 f 118r 12 do 31-03-1379. 

Henricus van Zegheworpe, Arnoldus van Enode en Henricus Riken 

beloofden aan Willelmus van Aerle 109 Brabantse dobbel34 of de waarde 

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

 

Henricus de Zegheworpe Arnoldus de Enode et Henricus Riken 

promiserunt Willelmo de Aerle C et IX Brabant dobbel vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 118r 13 do 31-03-1379. 

Voornoemde Henricus van Zegheworpe, Arnoldus van Enode en Henricus 

Riken beloofden aan Willelmus van Aerle 109 Brabantse dobbel35 of de 

waarde met Kerstmis over een jaar (di 25-12-1380) te betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Willelmo de Aerle C et IX 

#Brabant# dobbel vel valorem a nativitate Domini proxime ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 118r 14 do 31-03-1379. 

Henricus van der Boijdonc droeg over aan Nicolaus gnd Coel Keelbreker 

1/3 deel in 3 bunder beemd, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, 

waarvan 1 bunder tussen het water gnd die Aa enerzijds en Zebertus 

van den Westlake anderzijds, en de andere 2 bunder tussen het water 

gnd die Aa enerzijds en het water gnd die Meer anderzijds, welke 3 

bunder eertijds waren van wijlen Theodericus van der Boijdonc. 

 

Henricus van der Boijdonc terciam partem in tribus bonariis prati 

sitis infra libertatem quorum unum inter aquam dictam die Aa ex 

uno et hereditatem Zeberti van den Westlake ex alio et reliqua duo 

inter dictam aquam ex uno et (dg: hereditatem Willelmi) inter 

aquam dictam die Meer ex alio que tria bonaria dudum fuerant 

quondam Theoderici van der Boijdonc ut dicebat scilicet dividendo 

dicta tria bonaria in 3 partes equales unam de hiis ut dicebat 

legitime et hereditarie supportavit Nicolao dicto Coel Keelbreker 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Tielken et Berkel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 118r 15 do 31-03-1379. 

Gerardus van den Wiel en zijn vrouw Sophia dvw Johannes van Keulen 

spoormaker droegen over aan Nicholaus van Keulen de helft van een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Petrus-Stoel in 

Gestel bij Herlaer te leveren, gaande uit (1) een huis en erf in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Thede, (2) 2 stukken land, ter 

plaatse gnd Thede, welke pacht voornoemde wijlen Johannes verworven 

had van Henricus Beecman. 

 

Gerardus van den Wiel maritus legitimus ut asserebat Sophie sue 

uxoris filie quondam Johannis de Colonia calcariatoris et ipsa cum 

eodem tamquam cum suo tutore medietatem ad se spectantem 

hereditarie paccionis unius modii siliginis mensure de Busco 

solvende hereditarie in festo Petri ad cathedram ex domo et area 

sita in parochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum Thede 

                         
34 Zie → BP 1176 f 193r 17 vr 05-07-1381, overdracht van 109 Brabant 

dobbel; dit zou dus BP 1176 f 118r 13 do 31-03-1379 kunnen zijn, maar 

ook BP 1176 f 118r 12 do 31-03-1379. 
35 Zie → BP 1176 f 193r 17 vr 05-07-1381, overdracht van 109 Brabant 

dobbel; dit zou dus BP 1176 f 118r 13 do 31-03-1379 kunnen zijn, maar 

ook BP 1176 f 118r 12 do 31-03-1379. 
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atque ex duabus peciis terre sitis in loco predicto et quam 

paccionem unius modii siliginis dictus quondam Johannes erga 

Henricum Beecman acquisiverat atque in dicta parochia tradende ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Nicholao de Colonia 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 118r 16 do 31-03-1379. 

Everardus Acht, hr Heijmericus van den Velde priester en Gerardus 

Roelofs soen van Rode beloofden aan Agnes van Risingen 83 oude 

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

 

Everardus Acht dominus Heijmericus van den Velde presbiter 

Gerardus Roelofs soen de Rode promiserunt Agneti de Risingen 

LXXXIII aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda. 

Testes Tielken et Dijnther datum ut supra. 

 

BP 1176 f 118r 17 do 31-03-1379. 

Arnoldus Heijme verhuurde aan Rodolphus Strijter, Johannes Huijsman 

zv Willelmus Leijten soen, Johannes zv Arnoldus Vilt, Johannes zvw 

Henricus gnd Heijmerics soen en Henricus Bobben soen de helft van een 

kamp gnd Klebeemd, in Tefelen, te weten de helft richting Geffen, 

voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (do 11-

11-1378), elk jaar voor 12 Brabantse dobbel met Sint-Martinus te 

betalen. In het laatste jaar mogen de huurders hooien en niet weiden 

en niet bezaaien. De huurders zullen het oude werk onderhouden. Zou 

zich nieuw werk voordoen, dan zullen de huurders dit tijdig aan 

Arnoldus bekend maken; dan zal Arnoldus dat nieuwe werk laten 

verrichten. Een brief voor Arnoldus. 

 

Arnoldus Heijme medietatem cuiusdam campi dicti Clebeemt siti in 

parochia de Tephelen videlicet illam medietatem que sita est 

versus Gheffen et in omni ea quantitate qua dicta medietas ibidem 

sita #et ad dictum Arnoldum pertinet# ut dicebat locavit etc 

Rodolpho Strijter Johanni Huijsman (dg: W) filio Willelmi Leijten 

soen Johanni filio Arnoldi Vilt Johanni filio quondam Henrici 

dicti Heijmerics soen et Henrico Bobben soen ab eodem ad spacium 

sex annorum a festo Martini proxime preterito subsequentium 

#libere possidendam# anno quolibet dictorum sex annorum pro XII 

Brabant dobbel vel valorem dandis dicto Arnoldo ab aliis festo 

Martini et pro primo in festo Martini proxime futuro promittens 

warandiam et obligationem deponere et alii repromiserunt super 

omnia tali condicione quod dicti conductores ultimo dictorum sex 

annorum metent #ad fenum# nec depascent scilicet non seminabunt 

hoc tamen addito quod dicti conductores dictam medietatem tenebunt 

et conservabunt #dicto termino durante# ab omni opere antiquo 

scilicet si contingat aliquod de novo opere in dicta medietate 

infra dictos sex annos evenire hoc dicti conductores dicto Arnoldo 

bono tempore notificabunt et idem Arnoldus illud novum opus fieri 

procurabit. Testes Ghisbertus et Tielken datum ut supra. Et erit 

una littera quam habebit Arnoldus. 

 

1176 mf3 F 13 f.118v. 

 Sexta post judica: vrijdag 01-04-1379. 

 Sabbato post judica: zaterdag 02-04-1379. 

 Dominica palmarum: zondag 03-04-1379. 

 Tercia post dominicam palmarum: dinsdag 05-04-1379. 

 Quarta post dominicam palmarum: woensdag 06-04-1379. 

 

BP 1176 f 118v 01 vr 01-04-1379. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f. 190v, 01-04-1379. 
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Johannes gnd van Bijnderen zvw Johannes molenaar van Helmont verkocht 

aan Goeswinus zvw Gheerlacus Cnode een n-erfcijns van 4 oude 

schilden, geld van de keizer of de waarde, met Kerstmis in Gemert te 

betalen, gaande uit een hoeve gnd ter Bijdonk, in Mierlo, ter plaatse 

op het Hout, reeds belast met de grondcijns, een erfcijns van 40 

schelling geld, en een erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Mierlo. 

 

Johannes de Bijnderen filius quondam Johannis multoris de Helmont 

#[36hereditarie vendidit Goeswino filio quondam Gheerlaci Cnode]# 

hereditarium censum [quatuor] aude scilde monete imperatoris (dg: 

solvendum here) vel valorem solvendum hereditarie nativitatis 

Domini et in Ghemert tradendum ex manso dicto ter Bijdonc sito in 

parochia de Mier[le] ad locum dictum op tHout atque ex attinentiis 

universis quocumque sitis ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: ..) #censu dominorum fundi# XL 

solidorum monete et (dg: quatuor) #XVIII# lopinis siliginis 

mensure de Mierle prius solvendis promisit super habita et 

acquirenda sufficientem facere. Testes Ghisbertus et Berkel datum 

sexta post judica. 

 

BP 1176 f 118v 02 vr 01-04-1379. 

Albertus Boc van Lijt en Amelius Meijsen soen beloofden aan Petrus 

Merlo 100 gulden pieter met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1379) te 

betalen, op straffe van 5. 

 

Albertus Boc de Lijt et Amelius Meijsen soen promiserunt Petro 

Merlo C gulden peter ad Johannis proxime pena V. Testes datum. 

 

BP 1176 f 118v 03 vr 01-04-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit II plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 118v 04 vr 01-04-1379. 

Henricus Grove en zijn broer Gerardus Vleeshouwer beloofden aan 

voornoemde Petrus Merlo 24 Franse schilden met Sint-Jan te betalen, 

op straffe van 2. 

 

Henricus Grove et Gerardus Vleeshouwer eius frater (dg: Petro) 

#promiserunt# dicto Petro XXIIII scuta Francie ad Johannis pena 

II. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 118v 05 vr 01-04-1379. 

Lambertus zv Rodolphus gnd Jans Roelkens soen verkocht aan Johannes 

Vrient een lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-

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

Helmond, ter plaatse gnd Veestraat, tussen Gerardus Wigman enerzijds 

en Johannes van Grootel anderzijds, (2) een tuin in Helmond, ter 

plaatse gnd Biestraat, over het water gnd Aa, tussen erfgoed van de 

jonker van Helmond enerzijds en Ghevardus zv Luijtgardis anderzijds, 

(3) een beemd, achter de plaats gnd Doeseldonk, tussen Marcelius van 

der Doeseldonc enerzijds en een beemd behorend aan het gasthuis van 

Helmond anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Lambertus filius Rodolphi (dg: dicti) dicti Jans Roelkens soen 

legitime vendidit Johanni Vrient vitalem pensionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam ad eius 

                         
36 Aanvulling op basis van SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f. 190v, 01-04-
1379. 
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vitam Martini et in Busco tradendam ex domo et orto sitis in 

parochia de Helmont in loco dicto Veestraet inter hereditatem 

Gerardi Wigman ex uno et hereditatem Johannis de Grootel ex alio 

atque ex orto sito in Helm[ont] (dg: ultra) in loco dicto 

Bijestraet ultra aquam dictam Aa inter hereditatem domicelli de 

Helmont ex uno et hereditatem Ghevardi filii Luijtgardis ex alio 

atque ex prato sito retro locum dictum Doeseldonc inter 

hereditatem Marcelii van der Doeseldonc ex uno et inter pratum 

spectans ad hospitale de Helmont ex alio ut ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu dominorum 

prius solvendo promisit sufficientem facere et cum mortuus etc. 

Testes Ws et Ws datum ut supra. 

 

BP 1176 f 118v 06 za 02-04-1379. 

De broers Arnoldus en Gerardus Ruber, kv Henricus Ruber, verkochten 

aan Martinus Monics een stuk land, 7 hont 16½ roeden maat van Empel 

groot, in Empel, ter plaatse gnd Scorf, beiderzijds tussen kvw 

Theodericus Luve. 

 

#Arnoldus et# Gerardus Ruber fratres #liberi Henrici Ruber# (dg: 

hereditatem) peciam terre (dg: sitam) VII hont #XVIJ rode mensure 

de Empel# terre continentem sitam in parochia de Empel in loco 

dicto Scorf inter hereditatem (dg: heredum qu) liberorum quondam 

Theoderici Luve ex utroque latere ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Martino Monics promittentes warandiam et obligationem 

deponere tamquam de vero allodio (dg: testes datum ut supra) Ws et 

Ws datum sabbato post judica. 

 

BP 1176 f 118v 07 za 02-04-1379. 

Albertus Wael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus Wael prebuit !reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 118v 08 za 02-04-1379. 

Emondus Rover beloofde aan Henricus van Loen zv Johannes Bruijninc, 

tbv Johannes van Beest zv hr Gheerbrandus, een n-erfcijns van 200 

oude schilden, met Sint-Jan te betalen, gaande uit zijn goederen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Emondus. 

 

Emondus Rover promisit super habita et acquirenda Henrico (dg: 

Loenmans ad) de Loen filio Johannis Bruijninc ad opus Johannis de 

Beest (dg: fratris d) filii domini Gheerbrandi se daturum dicto 

Johanni hereditarium censum IIc aude scilde hereditarie nativitatis 

Johannis ex bonis suis habitis et habendis. Testes Coptiten et 

Dijnther datum sabbato post #judica#. Detur dicto Emondo. 

 

BP 1176 f 118v 09 zo 03-04-1379. 

Johannes Nollekens verwer maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 11 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf, eertijds van 

Johannes van Loet, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed 

van Johannes Wael enerzijds en erfgoed van Mechtildis Palaerts 

anderzijds. 

 

Johannes Nollekens tinctor hereditarium censum XI librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area que fuerat Johannis de Loet sita in vico Colperstraet 

inter hereditatem Johannis Wael ex uno et hereditatem Mechtildis 

(dg: Palaert) #Palaerts# ex alio ut dicebat monuit de tribus 

annis. Testes Ws et Ws datum dominica palmarum. 
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BP 1176 f 118v 10 di 05-04-1379. 

Goessuinus zv Johannes Kael verkocht aan Egidius Scoerwegge, tbv 

Hubertus van Gemert, een n-erfcijns van 40 schelling geld, uit een 

b-erfcijns van 10 pond voornoemd geld die hij beurt, een helft met 

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

eertijds van wijlen Heilwigis gnd Gasteldonc, in Den Bosch, aan de 

Markt, tussen erfgoed van wijlen Philippus van Vucht enerzijds en 

erfgoed van Johannes Monijns anderzijds. 

 

Goessuinus filius Johannis Kael hereditarium censum XL solidorum 

monete ex hereditario censu X librarum dicte monete quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area que fuerant quondam Heilwigis dicte 

Gasteldonc sita in Busco ad forum inter hereditatem Philippi 

quondam de Vucht ex uno et inter hereditatem Johannis Monnijns ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Egidio Scoerwegge ad opus 

Huberti de Gemert promittens warandiam et obligationem in dicto 

censu X librarum deponere. Testes dominus Arnoldus et Ghisbertus 

datum 3a post dominicam palmarum. 

 

BP 1176 f 118v 11 di 05-04-1379. 

Henricus van Zulikem droeg over aan Theodericus Ywani, tbv het 

Geefhuis, een b-erfcijns van 12 pond, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit een hoeve, die was van wijlen Johannes Dicbier, in Vught, welke 

cijns aan wijlen Bartholomeus zv Theodericus was verkocht door 

voornoemde wijlen Johannes Dicbier, welke cijns voornoemde Henricus 

nu bezit. 

 

Henricus de Zulikem hereditarium censum duodecim librarum 

solvendum hereditarie Johannis ex quodam manso qui fuerat quondam 

Johannis Dicbier sito in Vucht atque ex edificiis terris pratis 

pascuis et mericis ad dictum mansum spectantibus atque ex ceteris 

attinentiis dicti mansi singulis et universis venditum quondam 

Bartholomeo filio Theoderici a dicto quondam Johann-(dg: is)-#e# 

Dicbier prout in litteris et quem censum XII librarum dicte monete 

dictus Henricus nunc ad se pertinere dicebat hereditarie 

supportavit Theoderico Ywani ad opus mense sancti spiritus cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

impeticionem et calangiam ex parte sui et suorum coheredum atque 

ex parte quondam dicti Bartholomei et eius heredum deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 118v 12 di 05-04-1379. 

Margareta dvw Johannes Potghieter droeg over aan Theodericus zv 

Ywanus, tbv het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

2 mudzaad roggeland, in Dinther, ter plaatse gnd op Genen Hanenberg, 

tussen de gemeint van Nistelrode enerzijds en de gemeint van Dinther 

anderzijds, aan haar verkocht door Henricus van der Aa zv Johannes 

van Middelrode. 

 

Margareta filia quondam Johannis Potghieter cum tutore 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione #et in Busco tradendam# ex 

duabus modiatis terre siliginee sitis in parochia de Dijnther in 

loco dicto op Ghenen Hanenberch inter communitatem de Nijsterle ex 

uno et inter communitatem ville de Dijnther ex alio venditam sibi 

ab Henrico van der Aa filio Johannis de Middelrode prout in 

litteris hereditarie supportavit Theoderico filio Ywani ad opus 

mense sancti spiritus in Busco cum litteris et jure promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 
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Ghisbertus et Tielken datum ut supra. 

 

BP 1176 f 118v 13 di 05-04-1379. 

Voornoemde Theodericus zv Ywanus, namens het Geefhuis in Den Bosch, 

beloofde aan voornoemde Margareta dvw Johannes Potghieter een 

lijfrente van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, en 

van 5 oude schilden, een helft te betalen met Pasen en de andere 

helft met Sint-Remigius. 

 

Dictus Theodericus tamquam procurator etc cum consensu et 

voluntate dicte mense promisit se daturum dicte Margarete vitalem 

pensionem duorum modiorum siliginis dicte mensure anno quolibet ad 

eius vitam (dg: purificatione ex omnibus bonis) #purificatione# 

atque quinque aude scilde vel valorem anno quolibet ad eius vitam 

mediatim pasce et mediatim Remigii et pro primo Remigii proxime ex 

omnibus bonis dicte mense et cum mortua fuerit etc. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 118v 14 di 05-04-1379. 

Theodericus Huijsken en Claus Reijnkens beloofden aan Arnoldus Koijt 

92 oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen met Sint-Jacobus 

aanstaande (ma 25-07-1379) te betalen. 

 

Theodericus Huijsken et Claus Reijnkens promiserunt Arnoldo Koijt 

nonaginta (dg: unum) #duos# aude scilde #Francie vel Flandrie# vel 

valorem ad Jacobi proxime. Testes Ghisbertus et Tielken datum 3a 

post (dg: p f) palmarum. 

 

BP 1176 f 118v 15 wo 06-04-1379. 

Wedekinus nzvw hr Alardus van Os propositus van Leuven droeg over aan 

Johannes Cnoep 5 pond zwarte tournosen b-erfcijns37, met Sint-

Martinus op het kerkhof van de kerk van Rosmalen te betalen, gaande 

uit goederen ter plaatse gnd die Hoeve, gewoonlijk gnd Willen Belen 

Hoeve, zoals erfcijnzen aldaar elk jaar betaald worden uit 

erfgoederen boven en onder naast voornoemde Hoeve gelegen, welke 5 

pond Jutta wv Henricus Steenwech, tbv zichzelf en haar kinderen of 

erfgenamen, verworven had van Theodericus van Dijnther, en van welke 

5 pond voornoemde Wedekinus 4 pond verworven had van Henricus 

Steenwech en 1 pond aan hem en zijn vrouw Beatrix behoorde. De brief 

overhandigen aan Theodericus van den Hovel zvw Lambertus. 

 

Wedekinus filius naturalis quondam domini Alardi de Os propositi 

Lovaniensis quinque libras annui et hereditarii census nigrorum 

Turonensium denariorum solvendas anno quolibet in festo beati 

Martini hyemalis et in cimiterio ecclesie de Roesmalen tradendas 

et deliberandas de bona! sita in loco dicto die Hoven nominata 

theutonice Willen Belen Hoeve in omni eo jure quo census annui et 

hereditarii anno quolibet ibidem (dg: ?surs) solvendi erant de 

hereditatibus sursum et deorsum dicte Hoeve adiacentibus quas 

quinque libras predicti census Jutta relicta quondam Henrici 

Steenwech ad opus ipsius Jutte #et# eius liberorum seu heredum 

erga Theodericum de Dijnther acquisiverat de quibus eciam quinque 

libris dictus Wedekinus quatuor libras erga (dg: G) Henricum 

Steenwech acquisiverat prout in litteris atque unam libram idem 

Wedekinus ad se et ad Beatricem eius uxorem pertinere dicebat 

hereditarie supportavit Johanni Cnoep cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tielken et Berkel datum quarta post dominicam 

                         
37 Zie → BP 1176 f 120r 15 wo 13-04-1379, verkoop van de cijns. 
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palmarum. Detur Theoderico van den Hovel [filio quondam] Lamberti. 

 

1176 mf3 F 11 en 12, los folium na f.118. 

 in vigilia omnium sanctorum: woensdag 31-10-1380. 

 

BP 1176 f 118a 01 wo 31-10-1380. 

Gielus Langhe Gielus soen, Willem Posteel, Aelbrecht Kersmaker en 

Lambertus Baten soen hebben aan? Claes Scijlder en Maes Willems soen 

van 11 maanden, van elke maand 9½ dobbel ....... ...ste maand van 

november. 

 

.. Gielus Langhe Gielus soen ende Willem Posteel ende Aelbrecht 

Kersmaker Lambertus Baten soen hebben ....... Claes Scijlder ende 

Maes Willems soen van XI maenden van elke maent IXJ dobbel ....... 

...ste maent van november. Testes Lijsscap et Vere datum in 

vigilia omnium sanctorum. 

 

1176 mf3 F 14 f.119. 

 ipso die Servacii: vrijdag 13-05-1379. 

 Quarta post dominicam palmarum: woensdag 06-04-1379. 

 Sabbato post octavam pasche: zaterdag 23-04-1379. 

 

BP 1176 f 119r 01 vr 13-05-1379. 

Woltherus van Oekel droeg over aan zijn schoonzoon Alardus ....... 

....... Woest een erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met 
?Lichtmis te leveren, die voornoemde Wolterus verworven had van 

Johannes Proest van Bucstel. 

 

Woltherus de Oekel hereditariam paccionem [qui]nque modiorumm 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie p[urificationis?] 

....... ....... ....... ....... tradendam quam idem Wolterus erga 

Johannem Proest de Bucstel acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Alardo ....... ....... Woest suo genero 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Willelmus Arnoldi Tielken et G Berkel 

[datum] ipso die Servacii. 

 

BP 1176 f 119r 02 vr 13-05-1379. 

Voornoemde Alardus verklaarde dat voornoemde Woltherus 400 Brabantse 

dobbel heeft betaald, die voornoemde Wolterus beloofd had te schenken 

aan voornoemde Alardus en zijn vrouw Mechtildis dv voornoemde 

Wolterus. Voornoemde Alardus beloofde die 400 dobbel te beleggen in 

erfgoederen, die voornoemde Alardus en Mechtildis zullen bezitten. 

Zou voornoemde Alardus zonder wettig nageslacht overlijden, voor die 

400 dobbel zijn belegd, dan zullen de erfgenamen van voornoemde 

Mechtildis, na overlijden van voornoemde Alardus, 400 dobbel 

ontvangen uit de goederen van voornoemde Alardus. 

 

Dictus Alardus recognovit sibi dictum Woltherum !persolvendos IIIIc 

Brabant dobbel quos idem Wolterus dicto Alardo cum Mechtildi eius 

uxore filia dicti Wolteri nomine dotis loco hereditatis promiserat 

loco hereditatis et promisit (dg: q) dictus (dg: Wolterus) 

#Alardus# dictos IIIIc dobbel exponere pro hereditatibus quas dicti 

Alardus et Mechtildis ad jus oppidi possidebunt et si contingat 

dictum Alardum absque prole legitima mori antequam dictus IIIIc 

dobbel pro hereditatibus exposuit extunc heredes dicte Mechtildis 

post mortem dicti Alardi de bonis dicti Alardi percipient IIIIc 

dobbel. 

 

BP 1176 f 119r 03 wo 06-04-1379. 

Theodericus zv hr Johannes Rover droeg over aan Arnoldus zv Arnoldus 
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Berwout ½ bunder turf gnd moer ter plaatse gnd Huisven, tussen 

Johannes Padbroec enerzijds en Godefridus zv Johannes van den 

Hezeacker anderzijds. 

 

Theodericus filius domini Johannis Rover dimidium bonarium 

cespitum dictum moer situm in loco dicto Huijsven inter 

hereditatem Johannis Padbroec ex uno et hereditatem Godefridi 

filii Johannis van den Hezeacker ex alio (dg: tenden) ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo filio Arnoldi Berwout promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Berkel et Coptiten (dg: 

datum supra) datum quarta post dominicam palmarum. 

 

BP 1176 f 119r 04 wo 06-04-1379. 

Voornoemde Theodericus zv hr Johannes Rover droeg over aan Godefridus 

zv Johannes van den Hezeacker 1 bunder turf aldaar, tussen Arnoldus 

zv Arnoldus Berwout enerzijds en voornoemde Theodericus anderzijds. 

 

Dictus Theodericus unum bonarium cespitum situm ibidem inter 

hereditatem Arnoldi filii Arnoldi Berwout ex uno et hereditatem 

dicti Theoderici ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Godefrido filio Johannis van den Hezeacker promittens ut supra. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 119r 05 wo 06-04-1379. 

Boudewinus Lismoden en Gerardus Canghieter beloofden aan Petrus Merlo 

40 pieter leuvens met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1379) te betalen 

op straffe van 5. 

 

Boudewinus Lismoden et Gerardus Canghieter promiserunt Petro Merlo 

XL peters Lovanienses ad Johannis proxime pena V. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 119r 06 wo 06-04-1379. 

Gheerlacus zvw Johannes gnd Bonte droeg over aan Boudewinus Lismoden 

en Gerardus Canghieter 1/3 deel in een huis38 en erf in Den Bosch, in 

de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Arnoldus Ghelasemaker 

enerzijds en erfgoed van Gerardus van Scijnle anderzijds. 

 

Gheerlacus filius Johannis dicti quondam Bonte terciam partem ad 

se spectantem in domo et area sita in vico Hijnthamensi inter 

hereditatem Arnoldi Ghelasemaker ex uno et hereditatem Gerardi de 

Scijnle ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Boudewino 

Lismoden et Gerardo Canghieter promittens ratam servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 119r 07 wo 06-04-1379. 

Gerardus zv Johannes van den After beloofde aan Godefridus zv 

Johannes van den Hezeacker, tbv Theodericus zvw hr Johannes Rover, 35 

pond groten, 6¼ peter voor 1 pond groten gerekend, met Lichtmis (wo 

02-02-1380) te betalen. 

 

Gerardus filius Johannis van den After promisit Godefrido filio 

Johannis van den Hezeacker ad opus Theoderici filii quondam domini 

Johannis Rover XXXV libras videlicet sex peters (dg: pro qualibet 

libra grossorum de) et quarta pars unius peter pro una libra 

grossorum computato ad purificationis persolvendas. Testes datum 

supra. 

 

                         
38 Zie → BP 1176 f 194v 10 wo 10-07-1381, overdracht van een deel in 

waarschijnlijk dit huis. 
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BP 1176 f 119r 08 ±wo 06-04-1379. 

Gheerlacus zvw Johannes Bonte droeg39 over aan Yngrammus Pangelaert 

(1) ¼ deel in een b-erfcijns van 12 oude groten, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 2 stukken land, in Berghem, ter plaatse gnd in 

der Nieuwerhoeven, (2) ¼ deel in een b-erfcijns van 20 schelling 

voornoemd geld, daags na Kerstmis te betalen, gaande uit erfgoederen 

die waren van wijlen Henricus gnd van Gassel van Hees, in Hees, (3) ¼ 

deel van een b-erfpacht van 3 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit een stuk land gnd Twintig Penningen, in 

Berghem, welk ¼ deel aan voornoemde Gheerlacus gekomen was na 

overlijden van zijn tante Cristina wv Johannes Kanghieter. 

 

Gheerlacus filius quondam Johannis Bonte quartam partem ad se 

spectantem in hereditario censu duodecim antiquorum grossorum 

solvendo hereditarie solvendo in festo nativitatis Domini de 

duabus peciis terre sitis in Berchghen in loco dicto in der 

Nuwerhoeven atque quartam partem ad se spectantem in hereditario 

censu XX solidorum dicte monete solvendo hereditarie in crastino 

nativitatis Domini de hereditatibus que fuerant quondam Henrici 

dicti de Gassel de Hees sitis in Hees (dg: item #.......# in 

hereditaria paccione) item quartam partem hereditarie paccionis 

trium lopinorum siliginis mensure de Busco solvende hereditarie 

purificatione ex l pecia terre dicta Twentich Penninge sita in 

parochia de Berchen quam quartam partem dictus Gheerlacus de morte 

quondam Cristine relicte quondam Johannis Kanghieter sue matertere 

successione hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie 

supportavit Yngrammo Pangelaert promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et Coptiten 

datum ?supra. 

 

BP 1176 f 119r 09 za 23-04-1379. 

Johannes zv Johannes van Gheldorp, zijn broers Philippus en Zegerus 

en hun zuster Sophia verkochten aan Johannes Sluijsman, tbv Henricus 

uten Perde, een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Helmond te leveren, gaande uit een hoeve gnd ter 

Heitrake, in Deurne, tussen de gemeint van Lusel enerzijds en 

Bartholomeus van Beke anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

Verkopers, en met hen hr Henricus investiet van de kerk van Geldrop, 

beloofden dat hun broers Johannes, Willelmus en Henricus afstand 

zullen doen. 

 

Johannes filius (dg: d) Johannis de Gheldorp Philippus (dg: et 

Rugerus) #Zegerus et Sophia soror dictorum fratrum cum tutore# 

eius fratres hereditarie vendiderunt Johanni Sluijsman ad opus 

Henrici uten Perde hereditarium pactum IIIIor modiorum siliginis 

mensure de Helmont solvendum hereditarie purificatione et in 

Helmont tradendum ex manso dicto ter Heijtrake sito in parochia de 

Doerne et ex eius attinentiis inter (dg: hereditatem .) 

communitatem (dg: die) #de# Lusel ex uno et hereditatem 

Bartholomei de Beke ex alio ut dicebant promittentes warandiam et 

aliam obligationem deponere (dg: ex) excepto censu ducis 

promittentes sufficientem facere #promiserunt# quod ipsi (dg: 

Sophiam Zegerum Joh) #et cum eis dominus Henricus investitus 

ecclesie de Geldorp# Johannem Willelmum et Henricum (dg: super 

predictis pa) suos fratres et sorores super premissa paccione ad 

opus dicti Henrici facient renunciare. (dg: testes datum ut 

supra). Testes Ghisbertus et Coptiten datum sabbato post octavam 

                         
39 Zie → BP 1176 f 246v 13 do 20-02-1382, overdracht van deze vierde 

delen. 
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pasche. 

 

BP 1176 f 119r 10 za 23-04-1379. 

Voornoemde verkopers beloofden voornoemde hr Henricus schadeloos te 

houden. 

 

Dicti venditores promiserunt dictum dominum Henricum indempnem 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 119r 11 za 23-04-1379. 

Rutgerus zvw Johannes van Geldorp droeg over aan zijn broers Johannes 

en Philippus alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn ouders, gelegen binnen het gebied van de hertog. 

 

Rutgerus filius quondam Johannis de Geldorp omnia sua bona sibi de 

morte suorum parentum successione hereditarie advolvenda quocumque 

locorum in terra domini ducis sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni et Philippo suis fratribus promittens ratam 

servare (dg: testes datum ut). Ghisbertus et Coptiten datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 119r 12 wo 06-04-1379. 

Godefridus Heerkini verkocht aan Matheus Lu een vleesbank40 uit 2½ 

vleesbank, die hij heeft in het vleeshuis in Den Bosch, belast met de 

hertogencijns. 

 

Godefridus (dg: He) Heerkini unum stallum dictum Wleeschbanc de 

duobus et dimidio stallis quos in (dg: do) macello oppidi de Busco 

habet sitos ut dicebat hereditarie vendidit Matheo Lu promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu ducis. Testes 

Ghisbertus et Tielken datum (dg: ut su) quarta post dominicam 

palmarum. 

 

BP 1176 f 119r 13 wo 06-04-1379. 

Gerardus Heerken de jongere zv Godefridus Heerken verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Heerken junior filius Godefridi Heerken prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 119r 14 wo 06-04-1379. 

Voornoemde Godefridus Heerkini verkocht aan Petrus Goesswijns 1½ 

vleesbank41 van voornoemde 2½ vleesbank, belast met de hertogencijns. 

 

Dictus Godefridus unum et dimidium stallos de dictis IIJ stallis 

ut supra hereditarie vendidit Petro Goesswijns promittens 

warandiam et obligationem et obligationem deponere excepto censu 

ducis. Testes Ghisbertus et Tilken datum quarta post dominicam 

palmarum. 

 

BP 1176 f 119r 15 wo 06-04-1379. 

Gerardus Heerken de jongere zv Godefridus Heerken verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Heerken junior filius Godefridi Heerken prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

                         
40 Zie → BP 1176 f 091r 14 do 06-10-1379, verkoop van deze vleesbank. 
41 Zie → BP 1176 f 282r 12 ±do 20-11-1382, overdracht van deze 1½ 

vleesbank. 
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BP 1176 f 119r 16 wo 06-04-1379. 

Hr Theodericus Rover ridder ev vrouwe Ermegardis dvw Petrus van 

Waderle verkocht aan Henricus Goes, tbv Elisabet, Jacobus, Margrita 

en Henricus, kvw Jacobus Goes, (1) een b-erfcijns van 9 pond geld, 

die Jacobus Scade aan voornoemde wijlen Petrus beloofd had, een helft 

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

een hofstad die was van Willelmus gnd Dovenen?, in Den Bosch, aan een 

straat die loopt van de Vismarkt naar de Korenbrug, naast erfgoed van 

Goessuinus van Orthen de jongere, welke hofstad voornoemde wijlen 

Petrus aan voornoemde Jacobus Scade in cijns uitgegeven had voor de 

hertogencijns en voor voornoemde cijns van 9 pond voornoemd geld, en 

uit de gebouwen op de hofstad, (2) 4 pond voornoemd geld b-erfcijns 

die Arnoldus Straetmaker aan voornoemde wijlen Petrus beloofd had, 

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

gaande uit huis en erf in Den Bosch binnen de nieuwe muur van de 

Vismarkt, tegenover een rondeel, tussen erfgoed van Petrus Scut 

enerzijds en de Dieze anderzijds, (3) een b-erfcijns van 4 pond, een 

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

uit huis en erf van Elisabet van Megen dvw Henricus van Megen bakker, 

in Den Bosch, in een straat die loopt van het midden van de 

Orthenstraat naar de Vismarkt, welke cijns aan voornoemde wijlen 

Petrus was verkocht door Mechtildis gnd tScilders, (4) b-erfcijnzen42 

van 48 schelling {p.119v} waarvan (4a) 20 schelling uit een huis en 

erf in Den Bosch in de Oude Huls, waarin Theodericus zvw Heijmericus 

woont, (4b) 28 schelling uit een huis en erf in de Oude Huls, waarin 

Elisabet van Leuven dvw Arnoldus van Leuven woont, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, aan voornoemde 

wijlen Petrus overgedragen door Theodericus Posteel, (5) 40 schelling 

b-erfcijns die Godefridus Posteel aan voornoemde wijlen Petrus 

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

Kerstmis, gaande uit huis en erf in Den Bosch, bij de Vismarkt, naast 

erfgoed van wijlen Emondus gnd Dolle, en welke cijnzen aan voornoemde 

hr Theodericus en vrouwe Ermegardis gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Petrus, (6) een b-erfcijns van 6 pond geld, die Gerardus 

Cloet en Johannes Zocheij aan voornoemde hr Theodericus beloofd 

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

Kerstmis, gaande uit 3 kamers met ondergrond, in Den Bosch, over de 

Visbrug, tussen erfgoed van wijlen Ghibo Gheijnser enerzijds en 

erfgoed van wijlen Paulus Mandmaker anderzijds. De brief overhandigen 

aan voornoemde Henricus Goes. 

 

Dominus Theodericus Rover miles maritus et tutor legitimus ut 

asserebat domini Ermegardis sue uxoris filie quondam Petri de 

Waderle hereditarium censum novem librarum monete quem Jacobus 

Scade dicto quondam Petro dare et solvere promiserat hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex (dg: do) domistadio quod 

fuerat Willelmi dicti Dovenen? situm in Busco ad vicum tendentem a 

foro piscium versus pontem bladi contigue iuxta hereditatem 

Goessuini de Orthen junioris quod domistadium dictus quondam 

Petrus dicto Jacobo Scade pro censu domini nostri ducis atque pro 

dicto censu IX librarum dicte monete dederat ad censum prout in 

litteris et ex edificiis in dicto domistadio sitis atque quatuor 

libras hereditarii census dicte monete quas Arnoldus (dg: Stan) 

Straetmaker dicto quondam Petro dare et solvere promiserat 

hereditarie terminis solucionis predictis de domo et area sita in 

Busco infra novum murum fori piscium #in opposito cuiusdam 

circatuli dicti rondeel# inter hereditatem Petri Scut (dg: ex uno) 

et inter Dijsam ibidem fluentem prout in litteris item 

                         
42 Zie → BP 1181 p 225r 06 di 03-12-1398, overdracht van de 

erfcijnzen van 48 schelling. 
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hereditarium censum quatuor librarum solvendum anno quolibet 

hereditarie terminis solucionis predictis de domo et area Elisabet 

de Megen filie quondam Henrici de Megen pistoris sita in Busco in 

vico tendente de medio vici Orthensis versus forum piscium 

venditum dicto quondam Petro a Mechtilde dicta tScilders prout in 

litteris item hereditarios census quadraginta octo solidorum de 

 

1176 mf3 G 01 f.119v. 

 in cena Domini: witte donderdag 07-04-1379. 

 

BP 1176 f 119v 01 wo 06-04-1379. 

[qui]bus censibus predictis viginti solidi de domo et area sita in 

Busco in [vico] dicto Audehuls in qua Theodericus filius quondam 

Heijmerici moratur et viginti octo solidi de domo et area in dicto 

vico sita in qua Elisabet de Lovanio filia quondam Arnoldi de 

Lovanio moratur solvendi sunt anno quolibet pro una medietate 

Johannis et pro reliqua medietate Domini supportatis dicto quondam 

Petro [a] Theoderico Posteel prout in litteris item quadraginta 

solidos annui et hereditarii census monete quos (dg: ..) 

Godefridus Posteel dicto #quondam# Petro dare et solvere 

promiserat . singulis annis hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis de domo et area sita in Busco prope forum 

piscium contigue iuxta hereditatem quondam Emondi dicti Dolle 

prout in litteris et quos census dictus dominus Theodericus sibi 

et dicte domine Ermegardi de morte dicti quondam Petri successione 

hereditarie advolutos esse dicebat item hereditarium censum sex 

librarum monete quem Gerardus Cloet et Johannes Zocheij dicto 

domino Theoderico dare et solvere promiserant hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex tribus cameris et earum fundis 

sitis in Busco ultra pontem piscium inter hereditatem quondam 

Ghibonis Gheijnser ex uno et hereditatem quondam Pauli Mandmaker 

ex alio prout in litteris hereditarie vendidit Henrico Goes ad 

opus Elisabet Jacobi (dg: H) Margrite et Henrici liberorum quondam 

Jacobi Goes supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: tali 

condicione ..). Tijlken et Dijnther datum ut supra. Detur dicto 

Henrico Goes. 

 

BP 1176 f 119v 02 wo 06-04-1379. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f. 52v, 06-04-1379. 

Hr Theodericus Rover ridder verkocht aan Jacobus van Vesse, tbv 

Jacobus van den Wiel, een b-erfcijns van 10 pond geld, die Ancelmus 

zv Henricus Willems aan voornoemde hr Theodericus beloofd had, een 

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

uit een huis43,44 en erf, tussen het stenen huis van wijlen Petrus van 

Waderle enerzijds en erfgoed van Martinus Monics anderzijds en uit 

een oude muur die bij het huis hoort. 

 

Dictus dominus Theodericus #Roverus# (dg: ut supra) hereditarium 

censum X librarum monete quem Ancelmus filius Henrici Willems 

dicto domino Theoderico dare et solvere promiserat hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis de domo et area sita inter 

domum lapideam (dg: ex) domini Petri de Waderle ex uno et 

                         
43 Zie → BP 1177 f 222v 02 ma 29-01-1386, vermelding van de uitgifte van dit huis, 
gelegen aan de Vismarkt, voor de erfcijns van 10 pond geld. Het huis was toen al 

belast met een erfcijns van 3 pond 12 schelling. 
44 Zie → BP 1179 p 560v 03 wo 14-05-1393, Ancelmus zvw Henricus Willems en zijn 
dochter Hilla verkochten aan Gerardus van Geffen molenaar een n-erfcijns van 6 pond 

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

(1) een huis en erf in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van wijlen Martinus 

Monic enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus van Waderle anderzijds, reeds belast met 

24 pond geld, …. 
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hereditatem Martini Monics ex alio atque ex antiquo muro ad eandem 

domum spectante prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo 

de Vesse ad opus Jacobi van den Wiel simul cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 119v 03 wo 06-04-1379. 

Gerardus van Vladeracken verwerkte van zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Vladeracken prebuit et reportavit. Testes Ghisbertus 

et Tielken datum ut supra. 

 

BP 1176 f 119v 04 do 07-04-1379. 

Johannes van Wetten zv Johannes Happen soen verkocht aan Henricus 

Bruijn een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een kamp gnd Wijtmans Hoeve, in 

Someren, (2) een akker gnd Straat Akker, in Someren, (3) een huis en 

tuin, die waren van wijlen Theodericus Sceijve, in Someren, welke 

pacht aan hem was verkocht door Theodericus zvw Henricus Sceijve van 

Zoemeren. De brief overhandigen aan Reijnerus van Baerleham. 

 

Johannes de Wetten filius Johannis Happen soen hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex campo dicto 

Wijtmans Hoeve sito in parochia de Zomeren et ex agro terre dicto 

Straet Acker sito in dicta parochia atque ex domo et orto qui 

fuerant quondam Theoderici Sceijve sito in parochia predicta 

venditam sibi !Theoderico filio quondam Henrici Sceijve de Zoemeren 

prout in litteris hereditarie vendidit Henrico Bruijn supportavit 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Ghisbertus et Tilken datum in cena 

Domini. Detur Reijnero de Baerleham. 

 

BP 1176 f 119v 05 do 07-04-1379. 

Johannes Vos van Luijzel en Gerardus Drubbel beloofden aan Wolterus 

van Erpe {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Vos de Luijzel et Gerardus (dg: de) Drubbel promiserunt 

Woltero de Erpe (dg: duas #unum# last nigrorum cespitum et unum 

last cespitum dictorum bael torf). 

 

BP 1176 f 119v 06 do 07-04-1379. 

Johannes Vos van Luijsel en Gerardus Drubbel beloofden aan Wolterus 

van Erp (1) 1 last zwarte droge turf, gnd bruins torfs, (2) 2 last 

droge turf, gnd baal torf, tussen nu en Sint-Martinus aanstaande (vr 

11-11-1379) in Lucel op het water te leveren, en erbij te helpen dat 

de turf op een schip wordt overgebracht. 

 

Johannes Vos de Luijsel et Gerardus Drubbel promiserunt Woltero de 

Erp unum last cespitum nigrorum #siccorum# dictorum bruijns torfs 

atque duo last cespitum #siccorum# dictorum bael torf infra hinc 

et festum Martini proxime persolvenda atque in Lucel super aquam 

tradenda atque ad hoc juvare ut dicti cespites in navi 

transponantur. Testes Tielken et Berkel datum in cena Domini. 

 

BP 1176 f 119v 07 do 07-04-1379. 

Ghisbertus Lisscap de jongere en Johannes van Neijnsel beloofden aan 

Petrus Merlo 32 Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-

1379; 24+31+24=79 dgn) te betalen, op straffe van 2. 
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Ghisbertus Lisscap junior et Johannes de Neijnsel promiserunt 

Petro Merlo XXXII Francie scuta ad Johannis proxime pena II. 

Testes Ghisbertus et Tilken datum ut supra. 

 

BP 1176 f 119v 08 do 07-04-1379. 

Nicholaus zv Rutgherus gnd Hauwe droeg over aan Gerardus Kepken van 

Nuwelant (1) 1 morgen land in Maren, tussen Ludovicus van Kessel 

enerzijds en hr Ricoldus Koc anderzijds, (2) 2 morgen land in de 

hoeve Willems Hove, tussen Goessen Hoeve enerzijds en erfgoed gnd 

Jans Hove anderzijds, (3) de helft van 4 hont aldaar, in een kamp gnd 

die Driese Kamp, (4) 7 hont land in Alem, ter plaatse gnd Zelhove, 

(5) de helft van 6 vadem land, ter plaatse gnd die Maarse Delen, 

tussen Franco Grieten soen enerzijds en Reijnerus Kul anderzijds, die 

aan hem gekomen waren na overlijden van zijn grootmoeder Batha Veren 

Hillen dochter en zijn grootvader Henricus Claes soen. 

 

Solvit. 

Nicholaus filius Rutgheri dicti Hauwe unum juger terre situm in 

parochia de Maren inter hereditatem Ludovici de Kessel ex uno et 

hereditatem domini Ricoldi Koc ex alio atque duo jugera terre sita 

in manso Willems Hove inter hereditatem Goessen Hoeve ex uno et 

hereditatem dictam (dg: Hove) Jans Hove ex alio item medietatem 

quatuor hont sitorum ibidem (dg: inter hereditatem) in campo dicto 

die Driesche Camp item VII hont terre sita in parochia de Alem in 

loco dicto Zelhove (dg: ut dicebat) item medietatem sex mensurarum 

#vadem# terre sitarum in loco dicto die Maersche Delen inter 

hereditatem Franconis Grieten soen ex uno et hereditatem Reijneri 

Kul ex alio #quas sibi de morte Bathe Veren Hillen dochter sue 

avie (dg: successione advolutas esse dicebat) et Henrici Claes 

soen sui avi successione advolutas esse dicebat# ut dicebat 

hereditarie supportavit Gerardo Kepken de Nuwelant promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Ghisbertus et Tilken datum ut supra. 

 

BP 1176 f 119v 09 do 07-04-1379. 

Gerardus Colen soen beloofde aan Arnoldus Ghenen soen 26 schilden, 12 

plakken voor 1 schild gerekend, op zondag Jubilate aanstaande (01-05-

1379) te betalen. 

 

Gerardus Colen soen promisit Arnoldo Ghenen soen XXVI scilt 

videlicet XII placken pro quolibet scilt ad dominicam jubilate 

proxime persolvenda. Testes Ws et Ws datum ut supra. 

 

BP 1176 f 119v 10 do 07-04-1379. 

Arnoldus nzv hr Arnoldus van Beke gaf uit aan Enghbertus zvw Petrus 

Aenboij een huis, tuin en ongeveer 1 mudzaad roggeland, in Schijndel, 

tussen Henricus Loze enerzijds en voornoemde Arnoldus anderzijds, met 

de helft van de sloot gelegen naast het erfgoed van voornoemde 

Arnoldus; de uitgifte geschiedde voor (1) 3 oude groten, aan de heer 

van Helmond en thans voor (2) een n-erfcijns van 8 pond geld, met 

Sint-Jan te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 24-06-1380). 

 

Solvit ....... 

Arnoldus filius naturalis domini Arnoldi de Beke domum ortum atque 

modiatam terre siliginee #(dg: dictam Swanenborch)# vel circiter 

sitam in parochia de Scijnle inter hereditatem Henrici Loze ex uno 

et hereditatem dicti Arnoldi ex alio cum medietate fossati (dg: .) 

sitam! sita contigue iuxta hereditatem dicti Arnoldi ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Enghberto filio quondam Petri Aenboij 

ab eodem hereditarie possidendis pro tribus (?dg: s) antiquis 

grossis (dg: duci inde s) domino de Helmont etc atque pro 
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hereditaro censu VIII librarum monete dando dicto Arnoldo ab 

altero Johannis et pro primo ultra annum promittens warandiam et 

aliam obligationem. Quo facto facto alter repromisit. Testes 

Ghisbertus et Tilken datum supra in cena Domini. 

 

BP 1176 f 119v 11 do 07-04-1379. 

Voornoemde Egidius beloofde aan voornoemde Arnoldus 40 Brabantse 

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

 

Dictus Egidius promisit dicto Arnoldo XL Brabant dobbel vel 

valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 119v 12 do 07-04-1379. 

Henricus Meester verkocht aan Martinus zv Wolterus gnd Nenne 2 morgen 

land uit 4½ morgen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Ledebroek, tussen wijlen Henricus van Aken enerzijds en Batha van den 

Putte anderzijds, te weten de 2 morgen naast erfgoed van voornoemde 

wijlen Henricus van Aken. Verkoper en met hem zijn vrouw Aleidis van 

Spulle beloofden lasten af te handelen. Slechts aan medepoorters van 

Den Bosch te vervreemden. Voornoemde Henricus zal over deze 2 morgen 

recht van weg hebben. 

 

Solvit X placken. 

Henricus Meester duo iugera terre de quatuor et dimidio iugeribus 

terre ad se spectantibus infra libertatem in loco dicto Ledebroec 

inter hereditatem Henrici quondam de Aken ex uno et hereditatem 

(dg: J) Bathe van den Putte ex alio videlicet illa duo jugera que 

sita sunt contigue iuxta hereditatem dicti quondam Henrici de Aken 

ut dicebat hereditarie vendidit Martino filio Wolteri dicti Nenne 

promittens warandiam et cum eo Aleidis de Spulle eius uxor 

warandiam et obligationem deponere et non alienabit #et dictus 

Henricus obtinebit in dictis duobus iugeribus viam ad minus 

dampnum#. Testes Ws et Ws datum in cena Domini. 

 

BP 1176 f 119v 13 do 07-04-1379. 

Johannes van den Hornoc verwerkte zijn recvht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Hornoc prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 119v 14 do 07-04-1379. 

Johannes van Bruheze, Gerardus van Berkel en Johannes van Audhuesden 

beloofden aan Petrus Merlo 150 Franse schilden met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1379) te betalen op straffe van 5. 

 

Johannes de Bruheze Gerardus de Berkel Johannes de Audhuesden 

promiserunt Petro Merlo IJc Francie scuta ad Johannis proxime pena 

V. Testes Rover et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1176 f 119v 15 do 07-04-1379. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 119v 16 do 07-04-1379. 

Hadewigis Conen maakte bezwaar tegen verkopingen gedaan door Johannes 

van Lijemde. 
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Hadewigis Conen calumpniavit vendiciones factas per Johannem de 

Lijemde ut dicebat. Testes Ws et Ws datum supra. 

 

BP 1176 f 119v 17 ±do 07-04-1379. 

Gertrudis dvw Lambertus van Zomeren verkocht aan Bertoldus Voget een 

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

leveren, gaande uit (1) een kamp in Someren, ter plaats gnd Slijnen, 

tussen Arnoldus zv Andreas enerzijds en Henricus zv Henricus Dijebont 

anderzijds, (2) 2 huizen ....... ....... ....... Muisbroek, aldaar 

tussen Arnoldus Heijme enerzijds {afgescheurd}, mogelijk naast 

....... ....... van Helmont ....... ....... soen. 

 

Gertrudis filia quondam Lamberti de Zomeren (dg: h) cum tutore 

hereditarie vendidit Bertoldo Voget hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de [Bu]sco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex (dg: duabus domibus et) 

campo ad se spectante (dg: dicto) sito in parochia de Zomeren [ad 

locum dictum] Slijnen inter hereditatem Arnoldi filii Andree ex 

uno et hereditatem Henrici filii Henrici Dijebont ex alio atque ex 

duabus domibus ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... Muijsbroec sitis ibidem inter hereditatem Arnoldi 

Heijme ex uno {afgescheurd} ....... ....... ....... ....... 

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

....... de Helmont ....... ....... soen promittens cum tutore 

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

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

 

1176 mf3 G 02 f.120. 

 In cena Domini: Witte Donderdag 07-04-1379. 

 Incipit annus LXXIX: vangt aan het jaar 1379. 

 in vigilia pasce post benedictionem cerei: 

   Paaszaterdag 09-04-1379. 

 in die pasce: Paaszondag 10-04-1379. 

 Quarta post pasce: woensdag 13-04-1379. 

 Quinta post pasce: donderdag 14-04-1379. 

 

BP 1176 f 120r 01 ±do 07-04-1379. 

Schuldbekentenis van ?90 ....... ....... met Sint-Remigius aanstaande 

(za 01-10-1379) te betalen. 

 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... nonaginta 

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

....... ....... ....... Remigii proxime persolvendos. Testes W 

#.......# datum ut supra. 

 

BP 1176 f 120r 02 do 07-04-1379. 

Johannes gnd Laurensen soen en zijn broer Henricus beloofden aan 

Arnoldus Hornken 4 mud 5 zester rogge, Bossche maat, na maning te 

leveren. 

 

Johannes dictus Laurensen soen et Henricus eius frater promiserunt 

Arnoldo Hornken IIIIor modios (dg: et . sextar) et quinque sextaria 

siliginis m[ensure] de Busco ad monitionem persolvendos. Testes 

Ghisbertus et Tilk datum in cena Domini. 

 

BP 1176 f 120r 03 do 07-04-1379. 

Willelmus zv Jacobus van den Hezelaer beloofde aan Arnoldus Hoernken 

4 mud rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Ws filius Jacobi van den Hezelaer promisit Arnoldo Hoernken IIIIor 

modios siliginis mensure de Busco ad monitionem persolvendos. 
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Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 120r 04 do 07-04-1379. 

Egidius van Berlaer, Bertoldus Voget, Lucas van de Kelder, zijn broer 

Leonius en Johannes Hoet van Bijnderen beloofden aan Henricus van 

Loen zv Johannes Bu....., tbv Emondus Rover, 200 oude schilden van 

Frankrijk of Vlaanderen met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1379) 

te betalen. 

 

Egidius de Berlaer Bertoldus Voget Lucas de Penu Leonius eius 

frater et Johannes Hoet de Bijnderen promiserunt Henrico de Loen 

filio Johannis Bu..... ad opus Emondi Rover IIc aude scilde Francie 

vel Flandrie #vel valorem eorundem in auro# ad Remigii proxime 

persolvenda. Testes Ws et Ws datum ut supra. 

 

BP 1176 f 120r 05 do 07-04-1379. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 120r 06 do 07-04-1379. 

Johannes van den Loe verkocht aan Otto zv Herbertus van Houthen een 

stukje land gnd die Kleinkele, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Ollant, beiderzijds tussen voornoemde Otto. 

 

Johannes van den Loe (dg: hereditarie vendidit Ottoni filio 

Herbert de Houten here) particulam terre dictam die Cleijnkele 

sitam in parochia de Rode ad locum dictum Onlant inter hereditatem 

Ottonis filii Herberti de Houthen ex utroque latere ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Ottoni promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Rover et Berkel datum supra. 

 

BP 1176 f 120r 07 do 07-04-1379. 

Willelmus Vriese en zijn vrouw Elisabet dvw Petrus van Lit smid 

verkochten aan Theodericus smid van Turingen een n-erfcijns van 8 

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

Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Albertus van Lijt enerzijds en 

erfgoed van Theodericus Drogemont anderzijds, reeds belast met 30 

schelling paijment. De koper moet nog 15 groten betalen aan de 

secretaris. 

 

Willelmus Vriese (dg: et E) maritus legitimus ut asserebat 

Elisabet sue uxoris filie quondam Petri de Lit fabri et ipsa cum 

eodem tamquam cum suo tutore hereditarie vendiderunt Theoderico 

fabri de Turingen hereditarium censum octo librarum monete 

solvendum hereditarie (dg: pas) mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area dictorum venditorum sita in Busco in vico 

Hijnthamnesi inter hereditatem Alberti de Lijt ex uno et 

hereditatem #.......# Theoderici Drogemont ex alio ut dicebat 

promittentes warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XXX 

solidis pagamenti inde solvendis promittentes sufficientem facere. 

Testes Berkel et Coptiten datum ut supra. Tenetur (dg: XV) emptor 

XV grossos ....... 

 

BP 1176 f 120r 08 do 07-04-1379. 

Begin van het jaar 79. 

 

Incipit annus LXXIX. 
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BP 1176 f 120r 09 za 09-04-1379. 

Ghisbertus Lisscap de jongere en Leonius zvw Leonius van Erpe 

beloofden aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius, 32 pieter leuvens 

met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1379; 21+31+24=76 dgn) te betalen, 

op straffe van 2. 

 

Ghisbertus Lisscap junior et Leonius filius quondam Leonii de Erpe 

promiserunt mihi ad opus Thome Asinarii XXXII peters Lovanienses 

ad Johannis proximum persolvendos pena II. Testes Giselbertus et 

Coptiten datum in vigilia pasce post benedictionem cerei. 

 

BP 1176 f 120r 10 zo 10-04-1379. 

Johannes van den Veken van Tilborch en Arnoldus van Eijke beloofden 

aan Petrus Merle 28 Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-

06-1379; 20+31+24=75 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Johannes van den Veken de Tilborch et Arnoldus de Eijke 

promiserunt Petro Merle XXVIII scuta Francie ad Johannis proxime 

pena III. Testes Ghisbertus et Tilk datum in die pasce. 

 

BP 1176 f 120r 11 zo 10-04-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 120r 12 wo 13-04-1379. 

Emondus Rover en Wolphardus van Gravia beloofden aan Petrus Merle 80 

oude schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1379; 17+31+24=72 

dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Emondus Rover et Wolphardus de Gravia promiserunt Petro Merle LXXX 

aude scilde ad Johannis proximum pena V. Testes Lonijs et Coptiten 

datum quarta post pasce. 

 

BP 1176 f 120r 13 wo 13-04-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 120r 14 wo 13-04-1379. 

(dg: behorend, en deed afstand op de hierbij gebruikelijke manier). 

 

(dg: competentem et effestucando resignavit modo in talibus 

consueto). 

 

BP 1176 f 120r 15 wo 13-04-1379. 

Johannes Cnepe verkocht aan Theodericus zvw Lambertus van den Hoevel 

een b-erfcijns van 5 pond zwarte tournosen, met Sint-Martinus op het 

kerkhof van de kerk van Rosmalen te betalen, waarschijnlijk gaande 

uit ?oude! de Hove, ter plaatse gnd die Hoeven, gemeenlijk Willem 

Belen Hoeve genoemd, zoals erfcijnzen aldaar betaald worden, gaande 

uit goederen daarboven of daaronder gelegen, welke cijns aan hem was 

overgedragen45 door Wedekinus nzvw hr Alardus van Os. 

 

Johannes Cnepe hereditarium censum quinque librarum nigrorum 

Turonensium solvendum hereditarie in festo beati Martini et in 

cijmitherio ecclesie de (dg: Orthen) #Roesmalen# ?oude! de Hove 

                         
45 Zie ← BP 1176 f 118v 15 wo 06-04-1379, overdracht van de cijns. 
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(dg: dicto) sito in loco dicto die Hoeven nominato theutonice 

Willem Belen Hoeve in omni eo jure quo (dg: quem) census annui et 

hereditarii anno quolibet ibidem solvendi erunt de hereditatibus 

sursum et deorsum supportatum sibi a Wedekino filio naturali 

quondam domini Alardi de Os ut dicebat hereditarie vendidit 

Theoderico filio quondam Lamberti van den Hoevel supportavit cum 

litteris quas habuit promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere (dg: it gt). Testes Ghisbertus et Berkel datum 

quarta post pasca. 

 

BP 1176 f 120r 16 wo 13-04-1379. 

Gerardus van Berkel deed tbv voornoemde koper afstand van voornoemde 

5 pond en hij beloofde dat zijn broers afstand zullen doen. 

 

Gerardus de Berkel super predictis quinque libris ad opus dicti 

emptoris renunciavit promisit quod ipse eius fratres super 

predictis quinque libris ad opus dicti emptoris faciet renunciare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 120r 17 do 14-04-1379. 

Johannes van der After droeg over aan Theodericus zvw hr Johannes 

Rover al zijn goederen en beesten. 

 

Johannes van der After omnia sua bona parata et mobilia quocumque 

locorum sita et omnes suas bestias ut dicebat legitime supportavit 

Theoderico filio quondam domini Johannis !promittens Rover 

promittens ratam servare. Testes Ghisbertus et Coptiten datum 

quinta post pascha. 

 

BP 1176 f 120r 18 do 14-04-1379. 

Johannes zv Hermannus gnd Drent droeg over aan Metta dvw Johannes 

Specier van Littoijen, tbv haar en haar natuurlijke kinderen verwekt 

door hr Gerardus Coenen, een stuk gerstland in Schijndel, ter plaatse 

gnd in Genen Elschot, tussen Rutgherus van den Braken enerzijds en 

Willelmus snijder anderzijds, dat hij in cijns verkregen had van 

Petrus Werners soen, belast met de cijnzen in de brief vermeld. De 

brief overhandigen aan Hermannus ....... 

 

Solvit. 

Johannes filius Hermanni dicti Drent peciam terre ordeacee sitam 

in parochia de Scijnle in loco dicto in Ghenen Elscot inter 

hereditatem Rutgheri van den Braken ex uno et hereditatem Willelmi 

sartoris ex alio quam ipse erga Petrum Werners soen ad censum 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Mette filie 

quondam Johannis Specier de Littoijen ad opus sui et ad opus eius 

puerorum naturalium ab ipsa et domino Gerardo Coenen genitorum cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere exceptis censibus in dictis litteris comprehensis 

tali condicione quod dicta Metta dictam peciam terre ad eius vitam 

obtinet et post eius mortem ad dictos pueros revertetur. Testes 

Ghisbertus et Johannes Lonijs datum quinta post pascha. Detur 

Hermanno ....... 

 

BP 1176 f 120r 19 do 14-04-1379. 

De broers Godefridus en Henricus, gnd van Zomeren, beloofden aan 

Henricus zv Lambertus van den Arennest 39 Hollandse dobbel met Sint-

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

 

Godefridus et Henricus dicti de Zomeren fratres promiserunt 

Henrico filio Lamberti van den Arennest XXXIX Hollant dobbel vel 
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valorem ad Johannis proximum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 120r 20 do 14-04-1379. 

Theodericus zv Bartholomeus droeg over aan Wolterus Delien soen 3 

huizen en erven van Johannes gnd Keijot, in Den Bosch, naast het 

klooster van de Minderbroeders, ter plaatse gnd Dravelgas, aan hem 

gerechtelijk verkocht door Johannes van de Kloot. 

 

Theodericus filius Bartholomei tres domos et areas Johannis dicti 

Keijot sitas in Busco iuxta conventum fratrum minorum ad locum 

dictum Dravelgas venditas sibi a Johanne de Globo per judicem etc 

prout in litteris hereditarie supportavit Woltero Delien soen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 120r 21 ±do 14-04-1379. 

Arnoldus, Johannes en Heilwigis, kvw Lambertus Lisen soen van 

Helvoert: ¼ deel in een hofstad in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Henricus Becker enerzijds en erfgoed van Arnoldus 

V....... anderzijds, welk ¼ deel aan hen gekomen was na overlijden 

van hun broer Lambertus ....... ....... ....... ....... 

 

Arnoldus Johannes et Heilwigis liberi quondam Lamberti Lisen soen 

de Helvoert cum tutore quartam partem ad ipsos spectantem in 

domistadio sito in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem 

Henrici Becker ex uno et hereditatem Arnoldi V....... ....... ex 

alio quam quartam partem ipsi ad se de morte quondam Lamberti 

eorum fratris successione advolutam esse dicebant ....... ....... 

....... ....... {einde folium} 

 

1176 mf4 A 01 f.120v. 

 Quinta post pascha: donderdag 14-04-1379. 

 

BP 1176 f 120v 01 do 14-04-1379. 

{kennelijk vervolg van een contract; onduidelijk} ....... Johannes 

Bloijs zv Henricus Bloijs en zijn vrouw Luijtgardis wv voornoemde! 

Lambertus droegen over aan voornoemde Johannes Bloijs het 

vruchtgebruik, dat voornoemde Luijtgardis heeft, in voornoemd ¼ deel, 
?hebben overgedragen aan voornoemde drie?. 

 

{kennelijk vervolg van een contract; onduidelijk} ....... Johannes 

Bloijs filius Henrici Bloijs maritus Luijtgardis sue uxoris 

relicte dicti! quondam Lamberti et ipsa cum eodem tamquam cum suo 

tutore usufructum quem dicta Luijtgardis habuit in dicta quarta 

parte ?dictis 3 supportaverant? ut dicebant hereditarie 

supportaverunt dicto Johanni Bloijs (dg: promittentes ?ra) cum 

litteris quas inde habuerunt promittentes cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Ghisbertus et 

Lonijs datum quinta post pascha. 

 

BP 1176 f 120v 02 do 14-04-1379. 

Egidius van den Dijstelberch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius van den Dijstelberch prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 120v 03 do 14-04-1379. 

Voornoemde Johannes Bloijs beloofde dat hij een b-erfcijns van 40 

schelling geld zal betalen, die hr Gerardus Vos priester beurt, 

gaande uit een beemd gnd dat Kerkschoor, in Helvoirt, zodat 

voornoemde Arnoldus, Johannes en Helwigis, kv Lambertus Lisen soen, 
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daarvan geen schade ondervinden. De brief overhandigen aan voornoemde 

Arnoldus. 

 

Dictus Johannes Bloijs promisit super omnia quod ipse hereditarium 

censum XL solidorum monete quem dominus Gerardus Vos presbiter 

habuit solvendum hereditarie ex prato dicto dat Kercscoer sito in 

parochia de Helvoert ut dicebat annuatim dabit et persolvet ita 

quod pro dictis Arnoldo Johanni et Helwigi liberis Lamberti Lisen 

soen nullum dampnum eveniat. Testes datum ut supra. Detur dicto 

Arnoldo. 

 

BP 1176 f 120v 04 do 14-04-1379. 

De broers Arnoldus en Henricus, gnd Scutken, droegen over aan 

Gerardus Duijsboirch de helft46 van een huis en erf, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Gerardus van den Ter enerzijds en 

erfgoed van Henricus van Arkel anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg tot aan de stroom, te weten de helft naast erfgoed van voornoemde 

Henricus van Arkel, welke helft aan hen was overgedragen door 

Albertus zvw Arnoldus van der Huseldonc. Voornoemde Arnoldus beloofde 

dat Henricus, Everardus, Johannes, Katherina, Hilla en Eefsa, kvw 

Petrus Magherstier, nimmer rechten op deze helft zullen doen gelden. 

Voornoemde Gerardus beloofde binnen 3 jaar op deze helft een huis te 

bouwen van 5 gebinten. 

 

Arnoldus et Henricus fratres (dg: liberi) dicti Scutken medietatem 

domus et aree site in vico Vuchtensi inter hereditatem Gerardi van 

den Ter ex uno et hereditatem Henrici de Arkel ex alio tendentis a 

communi plathea usque ad aquam ibidem fluentem scilicet illam 

medietatem que sita est iuxta hereditatem dicti Henrici de Arkel 

supportatam ipsis ab Alberto filio quondam Arnoldi van der 

Huseldonc ut dicebant hereditarie supportaverunt Gerardo 

Duijsboirch cum omnibus litteris quas inde habent promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et promisit 

dictus Arnoldus quod ipse (dg: Henricum) Henricum Everardum 

Johannem Katherinam Hillam et Eefsam liberos quondam Petri 

Magherstier tales habebit quod nunquam se jus in dicta medietate 

habere presument et promisit dictus Gerardus quod ipse in dicta 

m[edietate] domum (dg: .... .) quinque ligaturarum infra 3 annos 

edificavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 120v 05 do 14-04-1379. 

Voornoemde Gerardus Duijsboirch beloofde dat hij uit voornoemde helft 

zal betalen een b-erfcijns47 van 6 pond 10 schelling aan erfg vw 

Johannes zvw Matheus rademaker. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia quod ipse (dg: hereditarium) 

ex dicta medietate hereditarium censum VI librarum et X solidorum 

heredibus quondam Johannis filii quondam Mathei rotificis ex dicta 

medietate solvendum taliter solvet quod dictis fratribus nullum 

dampnum exinde eveniat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 120v 06 do 14-04-1379. 

Johannes van Breda zv Ghibo van Eijke droeg over aan Johannes Gherijs 

een b-erfcijns48 van 40 schelling geld, die Arnoldus zvw Johannes 

Boijdekens soen voller beloofd had, met Sint-Jan te betalen, gaande 

                         
46 Zie ← BP 1176 f 111r 11 do 17-03-1379, overdracht van deze helft. 
47 Zie ← BP 1176 f 111r 11 do 17-03-1379, vermelding van uitgifte 

voor cijns. 
48 Zie ← BP 1175 f 168r 09 ±do 18-01-1369, overdracht van de erfcijns 

van 40 schelling. 
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uit een huis en erf eertijds van voornoemde wijlen Johannes, in Den 

Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Nicholaus Gheenmans 

enerzijds en erfgoed van Petrus Becker anderzijds. 

 

Johannes #de Breda# filius Ghibonis de Eijke hereditarium censum 

XL solidorum monete quem Arnoldus filius quondam Johannis 

Boijdekens soen fullonis se dare et solvere promiserat hereditarie 

Johannis ex domo et area que fuerant dicti quondam Johannis sita 

in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem Nicholai 

Gheenmans ex uno et hereditatem Petri Becker ex alio prout 

litteris hereditarie supportavit Johanni Gherijs cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 120v 07 do 14-04-1379. 

Johannes van Breda zv Ghibo van Eijke verkocht aan Johannes zv?w 

Johannes zv Gerardus Nicoels soen een huis49 en erf met dezelfde 

lengte als het erfgoed van Henricus Goesken, in Den Bosch, in de 

Peperstraat, tussen erfgoed van voornoemde Henricus enerzijds en 

erfgoed van Yngrammus Panghelaert anderzijds, aan hem verkocht door 

Judocus zvw Lambertus van den Hoevel. 

 

Johannes de Breda filius Ghibonis de Eijke domum et aream eandem 

longitudinem continentem quam hereditas Henrici Goesken ibidem 

sita habet sitam in Busco in vico dicto Peperstraet inter 

hereditatem dicti Henrici ex uno et hereditatem Yngrammi (dg: 

Pelu) Pan[ghe]laert ex alio venditam sibi a Judoco filio quondam 

Lamberti van den Hoevel prout in litteris hereditarie vendidit 

Johanni filio ....... Johannis filii Gerardi Nicoels soen 

supportavit cum dictis litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 120v 08 do 14-04-1379. 

Henricus van den Eijnde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Eijnde prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 120v 09 do 14-04-1379. 

Arnoldus Vere, Gerardus loij, Nicholaus Reijmbrant en Johannes van 

Haren beloofden aan Ywanus Stierken dat zij Theodericus Zuetmollic 

uiterlijk zondag over 3 weken op de gevangenpoort in Den Bosch zullen 

afleveren. Zouden ze dat niet doen, dan zullen ze aan voornoemde 

Ywanus 90 pieter na maning betalen. 

 

Solvit VI solidos (hoort ook bij BP 1176 f 120v 10). 

Arnoldus Vere Gerardus loij et Nicholaus Reijmbrant #Johannes de 

Haren# promiserunt Ywano Stierken (dg: ad opus) quod ipsi 

Theodericum Zuetmolli[c] infra dominicam proxime #futuram# ultra 

tres septimanas deliberabunt supra portam captivorum in Busco omni 

modo quo ad presens consistit (dg: J) et si non fecerint extunc 

dabunt dicto Ywano nonaginta peter ad eius monitionem. Testes 

datum supra. 

 

                         
49 Zie ← BP 1175 f 212v 04 za 05-01-1370, Johannes, zv Johannes gnd 

Carnauwe en wv Ermgardis dvw Gerardus Snider, verkocht dit huis aan 

Johannes Snoec zvw Johannes Snegghelen. 
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BP 1176 f 120v 10 do 14-04-1379. 

Theodericus Zuetmollic beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Theodericus Zuetmollic promisit dictos alios indempnes servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 120v 11 do 14-04-1379. 

Johannes zv Lambertus van der Heijden vernaderde erfgoederen, die 

Engbertus zvw Petrus Aenboije verworven had van Arnoldus van Beke 
?nzv. De ander week en hij droeg weer over. 

 

Solvit. 

Johannes filius Lamberti van der Heijden prebuit ad redimendum 

hereditates quas Engbertus filius quondam Petri Aenboije erga 

Arnoldum de Beke ?filium naturalem acquisiverat ut dicebat et alter 

cessit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 120v 12 do 14-04-1379. 

Amelius Nouden maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan met goederen van Henricus zv Willelmus Loijer. 

 

Solvit IIII plac. 

Amelius Nouden calumpniavit vendiciones et alienaciones factas cum 

bonis Henrici filii Willelmi Loijer ut dicebat. Testes datum 
?supra. 

 

BP 1176 f 120v 13 do 14-04-1379. 

Gerardus van der Kijlsdonc en zijn vrouw Elisabet verkochten aan 

Willelmus !Theodericus van Scijnle een n-erfcijns van 20 pond geld, 

met Sint-Petrus-Stoel te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin in 

Heeswijk, tussen de kerk van Heeswijk enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd Mangers Donk, in Schijndel, tussen 

Johannes Cuper enerzijds en kv Arnoldus Meijken anderzijds, (3) de 

helft van een beemd in Schijndel, tussen Henricus Godelbert enerzijds 

en kv Rodolphus Bever anderzijds, (4) een stuk land in Heze, tussen 

kv Johannes Copkini enerzijds en een gemene weg anderzijds, (5) een 

streep land in Heeswijk, tussen erfgoed van de monniken van Berna 

enerzijds en Johannes Spirinc van den Broec anderzijds, reeds belast 

met cijnzen en pachten. 

 

Solvit. 

Gerardus van der Kijlsdonc et Elisabet eius uxor hereditarie 

vendiderunt Willelmo !Theoderico de Scijnle hereditarium censum XX 

librarum monete solvendum hereditarie Petri ad cathedram ex domo 

et orto sito in parochia de Hezewijc inter ecclesiam de Hezewijc 

ex uno et inter communem platheam ex alio atque pecia (dg: prati) 

#terre# dicta Manghers Donc sita in parochia de Scijnle inter 

h[ereditatem] Johannis Cuper ex uno et hereditatem liberorum 

Arnoldi Meijken ex alio item ex medietate prati siti in dicta 

parochia de Scijnle inter hereditatem Henrici Godelbert ex uno et 

hereditatem liberorum Rodolphi Bever ex alio item ex pecia terre 

sita in dicta parochia de Heze inter hereditatem liberorum 

Johannis Copkini ex uno et (dg: hereditatem) inter communem 

plateam ex alio item ex strepa terre sita in parochia de Hezewijc 

inter hereditatem monacorum de Berna ex uno et hereditatem 

Johannis Spirinc van den Broec ex alio ut dicebat promittens 

warandiam questionem et obligationem deponere exceptis censibus et 

paccionibus inde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 120v 14 do 14-04-1379. 

Denekinus Scuerman verkocht aan Arnoldus? Mathie zv Johannes 
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Spornijer (1) 1½ hont land in Oss, ter plaatse gnd die Beemden, 

tussen Fijssia van Gravia enerzijds en voornoemde Johannes Spornieren 

anderzijds, (2) 1 hont land, in Oss, ter plaatse gnd Waalbeemd, 

tussen Ghibo Koecke enerzijds en voornoemde Johannes Spornieren 

anderzijds. 

 

Solvit III plack. 

Denekinus Scuerman (dg: di) unum et dimidium hont terre sita in 

parochia de Os in loco dicto die Beemden inter hereditatem Fijssie 

de Gravia ex uno et hereditatem Johannis Spormeren ex alio ut 

dicebat (dg: ...) item unum hont terre situm in dicta parochia in 

(dg: -ter) loco dicto Waelbeemt inter hereditatem Ghibonis Koecke 

ex uno et hereditatem dicti Johannis Spormeren ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo? Mathie filio dicti Johannis Spormer 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de vero 

allodio. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 120v 15 do 14-04-1379. 

Wolterus nzv Wolterus van Hijntham verkocht aan Johannes van 

Dommellen bakker een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) 4 bunder beemd, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Lengsbroek, (2) 3 bunder beemd, ter plaatse gnd 

Keelbrekers Hoeve. 

 

Wolterus filius naturalis Wolteri de Hijntham hereditarie vendidit 

Johanni de Dommellen pistori hereditariam paccionem duorum 

m[odiorum] siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione ex IIIIor bonariis prati sitis in parochia de 

Berlikem (dg: quorum duo inter hereditatem) in loco dicto 

Lengsbroec atque ex tribus bonariis prati sitis in loco dicto 

Keelbrekers Hoeve ut ....... [promi]ttens warandiam et aliam 

obligationem deponere promisit sufficientem facere. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 120v 16 do 14-04-1379. 

....... ....... van ?Johannes van Dommellen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

....... ....... ?Johannis de Dommellen prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

1176 mf4 A 02 f.121. 

 Sexta post pasca: vrijdag 15-04-1379. 

 

BP 1176 f 121r 01 ±do 14-04-1379. 

Lambertus van der Molen beloofde aan zijn natuurlijke zoon Johannes 

{afgescheurd}. 

 

Lambertus van der Molen promisit Johanni suo filio naturali X.. 

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

....... ....... de Lucel. 

 

BP 1176 f 121r 02 ±do 14-04-1379. 

Nicolaus zv Arnoldus Mersman van Os verklaarde geen enkel recht te 

hebben in een stuk land, 3 morgen 2 hont groot, eertijds van 

voornoemde Arnoldus Mersman, in Oss, ter plaatse gnd Henksrijt, en 

zou hij daarin enig recht hebben, dan droeg hij dat nu over aan 

Johannes van ?Beest, tbv Gerardus zv Johannes van den Afer. Hij deed 

afstand van alle aanspraken wegens dit stuk land richting voornoemde 

Johannes van den After. 
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Nicolaus filius Arnoldi Mersman de Os palam recognovit se nullum 

jus habere in (dg: parochia de) pecia terre terre III jugera II 

hont continente que fuerat quondam dicti Arnoldi Mersman sita in 

parochia de Os in loco dicto Henxrijt ut dicebat et si aliquod jus 

....... ....... pecia terre haberet hoc idem jus hereditarie 

supportavit #Johanni de ?Beest ad opus# Gerardi filii Johannis van 

den Afer promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere ....... super omnibus impeticionibus ab eo factis in 

dictum Johannem van den After occacione pecie terre predicte #ad 

opus dicti Johannis# legitime et hereditarie renunciavit et 

promisit quod ipse nec eius heredes Johannem van den After nec 

eius heredes nunquam impeterent aut molestabunt occacione dicte 

pecie terre ut dicebat. Testes Johannes et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 121r 03 ±do 14-04-1379. 

Johannes van den After droeg over aan voornoemde Nicolaus de oogst 

van het lopend jaar op voornoemd stuk land. 

 

Johannes van den After #(dg: .. ....... eius filius)# fructum in 

presenti anno crescentem in dicta pecia terre ut dicebat legitime 

supportavit dicto Nicolao promittens ratam servare ita quod suum 

manipulum etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 121r 04 ±do 14-04-1379. 

Voornoemde Johannes van den After beloofde aan voornoemde Nicolaus 15 

oude schilden met Pinksteren (zo 29-05-1379) en 15 oude schilden met 

Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1379) te betalen. Opstellen in twee 

brieven. De brieven overhandigen aan Gherisius van Os. 

 
?Dictus Johannes van den After promisit dicto Nicolao XV aude 

scilde vel valorem ad penthecostes et XV aude scilde Jacobi 

proxime persolvenda. [Testes] datum supra. Et erunt due littere. 

Dentur Gherisio de Os. 

 

BP 1176 f 121r 05 ±do 14-04-1379. 

Johannes van Dijstelberch en Henricus Becker beloofden aan Johannes 

Bloijs 19¼ Brabantse dobbel met Sint-Remigius (za 01-10-1379) te 

betalen. 

 

Johannes de Dijstelberch et Henricus Becker promiserunt Johanni 

Bloijs XIX Brabant dobbel et quartam partem unius dobbel ad 

Remigii ....... ....... datum ut supra. 

 

BP 1176 f 121r 06 ±do 14-04-1379. 

Mijchael? zvw Johannes ?Tijs ?uter droeg over aan Heilwigis ev 

Johannes van Zwalmen, tbv ?Johannes, zijn deel in een tuin in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen voornoemde Johannes van 

Swalmen enerzijds en een gemene steeg anderzijds, en in het hout dat 

op deze tuin staat. 

 

[Mij]chael? filius quondam Johannis ?Tijs (dg: m) ?uter totam 

partem et omne jus sibi competentes in orto sito in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem Johannis de Swalmen 

ex uno et inter communem stegam ex alio atque in ligno in dicto 

orto stante ut dicebat hereditarie supportavit Heilwigi uxori 

Johannis predicti de Zwalmen #ad opus ?Johannis# promittens ?ratam 
?servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 
?supra. 

 

BP 1176 f 121r 07 ±do 14-04-1379. 

Ancelmus zvw Henricus Willems droeg over aan Zebertus zvw Henricus 
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van der Westlake het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van 

Arnoldus Gheilen soen, in een hoeve gnd die Westlake, onder de 

vrijdom van Den Bosch. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems totam partem et omne jus 

sibi de morte quondam Arnoldi Gheilen soen successione advolutas 

in manso dicto die Westlake sito infra libertatem ut dicebat 

hereditarie supportavit Zeberto filio quondam Henrici van der 

Westlake promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 121r 08 ±do 14-04-1379. 

Arnoldus Heijme verhuurde aan Reijmboldus van Osse en zijn zoon 

Henricus (1) een stuk land in Oss, ter plaatse gnd de Beemden, 

beiderzijds tussen Henricus Venbosch, (2) een stuk land in de 

dingbank van Tefelen, dat voornoemde Arnoldus verworven had van 

Gerardus Uden soen, voor een periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen 

Sint-Martinus (do 11-11-1378), elk jaar voor 9 Brabantse dobbel en 

1/3 dobbel van Vilvoorde met Lichtmis te betalen. In het laatste jaar 

zullen ze de stukken weiden en niet hooien en niet bezaaien. Slechts 

één brief voor Arnoldus. 

 

(dg: ....) Arnoldus Heijme peciam terre sitam in parochia de Os in 

loco dicto de Beemden inter hereditatem Henrici Venbosch ex 

utroque latere atque peciam terre sitam in jurisdictione de 

Tephellen quam ipse Arnoldus erga Gerardum Uden soen acquisiverat 

ut dicebat prout dicte due pecie terre ibidem sunt site ad dictum 

Arnoldum dinoscuntur pertinere ut dicebat locavit etc Reijmboldo 

de Osse et Henrico eius filio ab eisdem ad spacium quatuor annorum 

a festo Martini preterito subsequentium anno quolibet pro IX 

Brabant dobbel et (dg: sexta) #tercia# parte unius dobbel monete 

Filfuf.. vel valorem dandis dicto Arnoldo in festo purificationis 

promittens warandiam (dg: et obligationem deponere) ....... quod 

eorum manipulum et alii repromiserunt super omnia tali condicione 

quod ipsi dictas duas pecias terre ultimo dictorum 4or annorum (dg: 

non esc) depascent nec fenum metent et non seminabunt. Testes 

datum supra. Et erit nisi una littera quam habebit Arnoldus. 

 

BP 1176 f 121r 09 ±do 14-04-1379. 

Henricus Aben soen en Henricus Coppen soen beloofden aan Elisabeth dv 

Gerardus Maes soen een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al hun goederen. 

 

Henricus Aben soen et Henricus Coppen soen (dg: ...) promiserunt 

super omnia habita et habenda se daturos Elisabeth filie Gerardi 

Maes soen vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco anno quolibet ad eius vitam purificatione et in Busco 

tradendam ex omnibus eorum bonis ut dicebat et cum mortuus etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 121r 10 ±do 14-04-1379. 

Jacobus van Yvelaer zvw Johannes van den Yvelaer droeg over aan 

Johannes Olij een huis en tuin in Berlicum, tussen Henricus Sluijsman 

enerzijds en Gerardus Carper en Johannes Spiker anderzijds, {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Jacobus van Yvelaer filius quondam Johannis van den Yvelaer domum 

et ortum situm in parochia de Berlikem inter hereditatem Henrici 

Sluijsman ex uno et hereditatem Gerardi Carper et (dg: here) 

Johannis Spiker ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni 
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Olij promittens. 

 

BP 1176 f 121r 11 ±do 14-04-1379. 

Theodericus zvw Gerardus gnd Sijmons soen verkocht aan Willelmus van 

Ghiesse 1/3 deel van een erfgoed gnd dat Roet, in Vught Sint-

Lambertus, tussen Otto gnd van den Zande enerzijds en Henricus van 

den Rut anderzijds, aan hem verkocht door Theodericus van der 

Haseldonc. 

 

3 plac. 

Theodericus filius quondam Gerardi dicti Sijmons soen terciam 

partem cuiusdam hereditatis dicte dat Roet site in parochia sancti 

Lamberti de Vucht inter hereditatem Ottonis dicti van den Zande ex 

uno et hereditatem Henrici van den Rut ex alio venditam sibi a 

Theoderico van der Haseldonc prout in litteris hereditarie 

vendidit Willelmo de Ghiesse supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lonijs Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1176 f 121r 12 ±do 14-04-1379. 

Theodericus zv Johannes van Gherwen beloofde, met de schuldbrieven50 

die Johannes van den Kerchove gegeven of beloofd had aan voornoemde 

Theodericus, nooit aanspraak te maken op de erfgoederen, die Johannes 

van Bijnderen verworven had van voornoemde Johannes van den Kerchove. 

De brieven, die voornoemde Theodericus heeft, blijven van kracht mbt 

goederen van voornoemde Johannes van den Kerchove. 

 

Theodericus filius Johannis de Gherwen promisit super omnia quod 

ipse #vel aliquis ex parte sui# cum litteris debitalibus quas 

Johannes van den Kerchove dicto (dg: J) Theoderico dederat seu 

promiserat hereditates quas Iohannes de Bijnderen erga dictum 

Johannem van den Kerchove acquisiverat nunquam impeticionem neque 

adiusticationem #etc# in eisdem hereditatibus petet salvis tamen 

dicto Theoderico dictis litteris in suo vigore permansuris quoad 

bona dicti Johannis van den Kerchove videlicet quod ipse 

Theodericus jus suum cum eisdem litteris in alia bona dicti 

Johannis van den Kerchove valeat assequi. Testes Ghisbertus et Cop 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 121r 13 vr 15-04-1379. 

Hilla dvw Willelmus van den Hoernic van Rode verkocht aan 

Theodericus? gnd Zwart een erfpacht van 1 zester rogge, maat van 

Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode te leveren, gaande uit 

een stukje land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd ...., tussen 

Johannes Steker enerzijds en Luijtgardis sv voornoemde Johannes 

Steker anderzijds. 

 

Hilla filia quondam Willelmi van den Hoernic de Rode cum tutore 

hereditarie vendidit Theoderico? dicto Zwart hereditariam paccionem 

unius sextarii siliginis mensure de Rode solvendam hereditarie 

purificatione et in Rode tradendam ex particula terre sita in 

parochia de Rode in loco dicto Eerde ad locum dictum (dg: Eirde) 

.... inter hereditatem Johannis (?dg: Stege) Steker ex uno et 

hereditatem Luijtgardis sororis dicti Johannis Steker ex alio ut 

dicebat promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere. 

Testes Lonijs et Dinter datum sexta post pasca. 

 

BP 1176 f 121r 14 vr 15-04-1379. 

Wellinus van Beke gaf uit aan Johannes nzvw Johannes Ruijssche een 

                         
50 Zie ← BP 1176 f 092v 03 za 12-11-1379, overdracht schuldbrieven. 
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stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Theodericus zv 

Ywanus enerzijds en Willelmus Truden soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, en 1 

kapoen, met Kerstmis te leveren. 

 

Wellinus de Beke peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in 

loco dicto Hijnen inter hereditatem Theoderici filii Ywani ex uno 

et hereditatem Willelmi Truden soen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni filio #naturali# quondam Johannis 

(dg: Ruijssche) Ruijssche ab eodem pro hereditaria paccione XII 

lopinorum siliginis mensure de Busco ac unius caponis danda dicto 

Wellino ab alio in nativitatis Domini ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit super 

habita et habenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 121r 15 vr 15-04-1379. 

Johannes Pijrinc van Hezewijc, zijn zoon Johannes en Willelmus Vos 

van Dijnther beloofden aan Petrus Merle 70 Franse schilden met Sint-

Jan aanstaande (vr 24-06-1379; 15+31+24=70 dgn) te betalen, op 

straffe van 4. 

 

Johannes Pijrinc de Hezewijc Johannes eius filius Ws Vos de 

Dijnther promiserunt Petro Merle LXX scuta Fr[ancie ad] Johannis 

proxime pena 4or. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 A 03 f.121v. 

 Quarta post misericordia: woensdag 27-04-1379. 

 Sabbato post pasca: zaterdag 16-04-1379. 

 Secunda post octavam pasce: maandag 18-04-1379. 

 Dominica misericordia: zondag 24-04-1379. 

 

BP 1176 f 121v 01 vr 15-04-1379. 

Emondus zvw Godefridus Cuper van Rode beloofde, als geschenk, aan 

Rodolphus van Laer en zijn vrouw Margareta ndv Roverus van Bakel een 

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

de andere helft met Pasen, gaande uit al zijn goederen. Voornoemde 

Rodolphus zal die cijns niet ontvangen of vervreemden, zolang 

voornoemde Emondus leeft. 

 

Emondus filius quondam Godefridi Cuper de Rode promisit super 

omnia se daturum Rodolpho de Laer cum Margareta eius uxore filia 

naturali Roveri de Bakel nomine dotis ad jus oppidi hereditarium 

censum IIIIor librarum monete hereditarie mediatim Remigii et 

mediatim pasce ex omnibus suis bonis ut dicebat tali condicione 

quod dictus Rodolphus dictum censum non percipiet neque alienabit 

quamdiu dictus Emondus vixit. Testes. 

 

BP 1176 f 121v 02 wo 27-04-1379. 

Johannes zvw Cristianus van Zon droeg over aan Theodericus Berwout 

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

zuster Mechtildis ev Peregrinus smid. 

 

Johannes filius #quondam# Cristiani de Zon omnia bona sibi de 

morte quondam Mechtildis sue (dg: uxo) sororis uxoris dudum 

Peregrini fabri successione hereditarie advoluta ut dicebat 

hereditarie supportavit Theoderico Berwout promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ws et Ws 

datum quarta post misericordia. 

 

BP 1176 f 121v 03 wo 27-04-1379. 

Voornoemde Johannes zvw Cristianus van Zon beloofde dat Margareta 
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minderjarige dvw Cristianus van Zon, zodra ze meerderjarig zal zijn, 

tbv Theodericus Berwout afstand zal doen van de goederen, die aan 

haar gekomen waren na overlijden van Mechtildis ev Peregrinus smid; 

zou ze echter weigeren afstand te doen, dan zal voornoemde Johannes 

aan voornoemde Theodericus na maning 4½ Brabantse dobbel geven. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia quod ipse Margaretam filiam 

quondam Cristiani de Zon dum ad annos pervenerit super omnibus 

bonis que dicte Margarete de morte quondam Mechtildis uxoris 

Peregrini fabri sunt advoluta ad opus Theoderici Berwout 

hereditarie faciet renunciare et si dicta Margareta super dictis 

bonis ad opus dicti Theoderici renunciare recus...erit extunc 

dictus Johannes dicto Theoderico ad eius monitionem dabit IIIIor et 

dimidium Brabant dobbel et mediantibus hiis a dicta promissione 

renunciacionis quitus etc erit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 121v 04 wo 27-04-1379. 

Theodericus Berwout beloofde aan Johannes van Vladeracken 7 Brabantse 

dobbel met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1379) te betalen. 

 

Theodericus Berwout (dg: Theodericus de Zeelst et Ws de Waderle) 

promiserunt dicto Johanni (dg: filio Cristiani de Zon) #de 

Vladeracken# VII Brabant dobbel #vel valorem# ad Jacobi proximum 

persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 121v 05 za 16-04-1379. 

Godefridus zv Petrus van Erpe verkocht aan Arnoldus Hornken, tbv 

Goessuinus zv Rutgherus gnd Becker van Uden en diens vrouw Hilla, een 

lijfpacht51 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en kamp, die waren van 

wijlen Gerardus Scricappel, in Erp, tussen de gemeint enerzijds en 

erfgoed gnd Kerijs Akker anderzijds, (2) een kamp ter plaatse gnd 

Kerijs Akker, aldaar, tussen Goessuinus Tacke enerzijds en hr 

Theodericus Rover priester anderzijds. De langstlevende zal geheel de 

pacht hebben. 

 

Godefridus filius Petri de Erpe legitime vendidit Arnoldo Hornken 

ad opus Goessuini filii Rutgheri dicti Becker de Uden et ad opus 

Hille uxoris dicti Goessuini vel ad opus alterius eorum vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam ad 

eorum vitam vel alterius eorum purificatione et in Busco tradendam 

ex domo orto et campo que fuerant quondam Gerardi Scricappel sitis 

in parochia de Erpe (dg: inter hereditatem) inter communitatem ex 

uno et hereditatem dictam Kerijs Acker ex alio atque ex (dg: 

prato) campo sito in loco dicto Kerijs Acker sito ibidem inter 

hereditatem Goessuini (dg: Tac) Tacke ex uno et hereditatem domini 

Theoderici Rover #presbitri# ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere promittens sufficientem 

facere .. diutius vivens integraliter habebit. Testes (dg: G) 

Ghisbertus Berkel datum sabbato post pasca. 

 

BP 1176 f 121v 06 za 16-04-1379. 

Johannes gnd Zwartbroec beloofde aan Theodericus van Keppel, tbv 

Wolterus van Erpe, 10 oude schilden geld van Frankrijk of Vlaanderen, 

met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1379) te betalen. 

 

Johannes dictus Zwartbroec promisit Theoderico de Keppel #ad opus 

Wolteri de Erpe# X aude scilde monete Francie vel Flandrie vel 

                         
51 Zie → BP 1176 f 339v 01 vr 22-01-1384, overdracht van de 

lijfpacht. 
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valorem ad Remigii proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 121v 07 za 16-04-1379. 

Wolterus van Erpe droeg over aan Arnoldus van Beke en Jordanus van 

Roesmalen, tbv de armen van het gasthuis in Den Bosch in de 

Hinthamerstraat naast de gevangenpoort, een erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Pasen in Oirschot te leveren, aan voornoemde 

Wolterus verkocht door Egidius gnd Gruijter, szv Johannes Gruijter 

van Oerscot. Voornoemde Egidius zal deze pacht van 2 mud rogge 

gedurende zijn leven geheel bezitten. 

 

Wolterus de Erpe hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie pasche et in Oerscot 

tradendam venditam dicto Woltero ab Egidio dicto Gruijter genero 

Johannis Gruijter de Oerscot prout in litteris hereditarie 

supportavit Arnoldo de Beke et Jordano de Roesmalen ad opus 

pauperum hospitalis consistentis in Busco in vico Hijnthamensi 

iuxta portam captivorum cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod 

dictus Egidius dictam paccionem duorum modiorum siliginis ad eius 

vitam et non ultra integraliter percipiet (dg: testes Berkel et) 

et mortuus etc. Testes Berkel et Dijnther datum ut ?supra Berkel 

dixit. 

 

BP 1176 f 121v 08 za 16-04-1379. 

Marcelius van den Broec, Goessuinus van Best, Johannes gnd Bije van 

den Brocke en zijn zoon Johannes beloofden aan Petrus Merle 80 Franse 

schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1379; 14+31+24=69 dgn) te 

betalen op straffe van 5. 

 

Marcelius van den Broec Goessuinus de Best Johannes dictus Bije 

van den Brocke et Johannes eius filius promiserunt Petro Merle 

LXXX scuta Francie ad Johannis proximum persolvenda pena V. Testes 

Ws et Ws datum sabbato post pasca. 

 

BP 1176 f 121v 09 za 16-04-1379. 

Mr Johannes Goudsmijt verklaarde dat met zijn instemming Johannes 

Fioloer het achterste deel van zijn huis heeft vastgemaakt aan de 

stenen muur van het huis van voornoemde mr Johannes. Zou het huis van 

voornoemde Johannes Fioloer verbranden, dan zal voornoemde Johannes 

Fioloer op dezelfde muur aan voornoemde muur bouwen. Johannes Fioloer 

zal in de muur, richting zijn erfgoed, geen ramen, gnd mostergaat, 

maken. Mr Johannes verklaarde dat Johannes Fioloer, richting het 

erfgoed van Bonefacius gnd Steesken visser, voor osendrup zal hebben 

½ voet en 1 duim, en richting erfgoed van Lambertus zv Arnoldus van 

Vlimen ½ voet, aan weerszijden buiten het erfgoed van voornoemde 

Johannes Fioloer. 

 

Magister Johannes Goudsmijt recognovit id esse sue libere 

voluntatis quod Johannes Fioloer (dg: edificium) posteriorem 

partem domus sue iniunxit et imposuit muro lapideo domus dicti 

magistri Johannis in omni modo quo ad presens est iniuncta et 

imposita sub ista condicione quod !domus dicti Johannis Fioloer 

comburetur extunc idem Johannes Fioloer in eodem muro reedificabit 

prout ad presens edificatus existit hoc eciam addito quod dictus 

Johannes Fioloer versus suam hereditatem nulla foramina dicta 

mostergaet faciet in dicto muro ....... recognovit dictus magister 

Johannes quod dictus Johannes Fioloer versus hereditatem Bonefacii 

dicti Steesken piscatoris habebit (dg: dimidiam pedatam) pro 

stillicodio dimidiam pedatam et unum (dg: peg) pollicem #terre# 

atque versus hereditatem Lamberti filii Arnoldi de Vlimen dimidiam 
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pedatam terre pro suo stillicidio et hoc (dg: p) ab utraque parte 

(?dg: here) extra hereditatem dicti Johannis Fioloer promittens 

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

Tielken datum supra. 

 

BP 1176 f 121v 10 za 16-04-1379. 

Johannes Spirinc van Hezewijc verkocht aan Arnoldus Boest een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Heeswijk te 

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

waren van wijlen Johannes Cortbuke, in Heeswijk, (2) een stuk land 

aldaar, ter plaatse gnd Zwerpsdonk, (3) een erfgoed gnd Ballendonk, 

(4) een stuk land gnd dat Rullen Stuk, (5) 2 beemden aldaar, welke 

pacht aan hem was verkocht door voornoemde Johannes Cortbuke. 

 

Johannes Spirinc de Hezewijc hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Hezewijc tradendam ex domo orto et hereditatibus ipsis 

adiacentibus que fuerant quondam Johannis Cortbuke #sitis in 

parochia de Hezewijc# atque ex pecia terre que sita ibidem ad 

locum dictum (dg: Zwersp) Zwerpsdonc et ex hereditate dicta 

Ballendonc atque ex pecia terre dicta dat (dg: Rul) Rullen Stucke 

atque ex duobus pratis ibidem sitis venditam sibi a dicto Johanne 

Cortbuke ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Boest promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 121v 11 za 16-04-1379. 

Sijmon van Watermale verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Sijmon de Watermale prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 121v 12 ma 18-04-1379. 

Theodericus zv Wellinus Yseboud van Asten, Ghisbertus Lisscap de 

jongere en Willelmus Coptiten beloofden aan Petrus Merle 100 Franse 

schilden met Sint-Jan (vr 24-06-1379; 12+31+24=67 dgn) te betalen, op 

straffe van 5. 

 

Theodericus filius Wellini Yseboud de Asten Ghisbertus Lisscap 

junior Ws Coptiten promiserunt Petro Merle C scuta Francie ad 

Johannis pena V. Testes Berkel et Tielken datum secunda post 

octavam pasce. 

 

BP 1176 f 121v 13 ma 18-04-1379. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 121v 14 ma 18-04-1379. 

Ghisbertus Lisscap de jongere verkocht aan Johannes zv Gerardus gnd 

Hals 1 morgen land, ter plaatse gnd die Hoge Vliedert, in een kamp 

gnd Heren Jans Rovers Kamp, welke morgen eertijds ten deel gevallen 

was aan wijlen zijn vader Arnoldus Ysebout, uit de Duizen Morgen, 

belast met 6 schelling aan de stad. Slechts aan medepoorters van Den 

Bosch te verkopen etc. 

 

Solvit etc. 

Ghisbertus Lisscap junior unum juger terre situm in loco dicto die 

Hoege Vliedert (dg: inter h q) in campo dicto Heren Jans Rovers 

Camp quod d quondam Arnoldo Ysebout suo patri de mille iugeribus 

cessit in partem ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio 

Gerardi dicti Hals promittens warandiam et obligationem deponere 
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exceptis VI solidis oppido solvendis et non venderet etc. Testes 

Ws et Ws datum supra. 

 

BP 1176 f 121v 15 zo 24-04-1379. 

Nicholaus Scilder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit ....... 

Nicholaus (dg: .......) Scilder prebuit et reportavit. Testes Ws 

et Ws datum dominica misericordia. 

 

BP 1176 f 121v 16 za 16-04-1379. 

Johannes Leonii van Erpe, zijn broer Wolterus en Johannes van Dijnter 

beloofden aan Ywanus Stierken 68 Brabantse dobbel met 

Maria-Hemelvaart aanstaande (ma 15-08-1379) te betalen. 

 

Johannes Leonii de Erpe Wolterus eius frater Johannes de Dijnter 

promiserunt Ywano Stierken LXVIII Brabant dobbel #vel valorem# 

(dg: mediatim) ad assumptionem (dg: .) Marie proximam 

persolvendos. Testes (dg: Bl) Ghisbertus et Coptiten datum sabbato 

post pasca. 

 

BP 1176 f 121v 17 za 16-04-1379. 

De jonker van Helmond beloofde aan Johannes Spirinc van Hezewijc 50 

Brabantse dobbel met Pinksteren over 8 jaar (zo 26-05-1387) te 

betalen. 

 

Domicellus de Helmont promisit Johanni Spirinc de Hezewijc L 

Brabant dobbel vel valorem ad penthecostes proxime ultra octo 

annos persolvendos. Testes Berkel et Dijnther datum supra. 

 

1176 mf4 A 04 f.122. 

 Tercia post octavam pasche: dinsdag 19-04-1379. 

 Quarta post octavam pasce: woensdag 20-04-1379. 

 Quinta post octavam pasca: donderdag 21-04-1379. 

 

BP 1176 f 122r 01 di 19-04-1379. 

Amelius Huijsman en zijn vrouw Katherina verpachtten aan Ludovicus zv 

Efsa?, alle erfgoederen, die ....... ....... had liggen, voor een 

periode van 8 jaar, voor een jaarlijkse pacht van 3 mud 1 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

Verpachters en met hen Gerardus zv Johannes Rutgeri van Os beloofden 

lasten af te handelen, behalve een dijk. 

 

Solvit VI denarios. 

Amelius Huijsman (dg: ..) et Katherina eius uxor omnes hereditates 

quas ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

situatas ut dicebant dederunt ad annuum pactum Ludovico filio Efse? 

ab eodem ad spacium octo annorum ....... ....... subsequentium 

(dg: anno quolibet eorum) #libere possidendas# pro annua paccione 

trium modiorum et unius sextarii siliginis mensure de Busco danda 

dictis duobus !et dicto Ludovico anno quolibet dictorum octo 

annorum purificatione et in Busco tradenda promittentes et cum eis 

Gerardus filius Johannis Rutgeri de Os indivisi warandiam et 

obligationem deponere excepto aggere ad premissa spectante et 

alter repromisit. Testes Rover et Tilken datum tercia post octavam 

pasche. 

 

BP 1176 f 122r 02 di 19-04-1379. 

Johannes van Doerne en Johannes van Andel, snijders, beloofden aan 

Petrus Merlo 100 Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-
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1379; 11+31+24=66 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes de Doerne (dg: sartor) et Johannes de Andel sartores 

promiserunt Petro Merlo C scuta Francie ad Johannis proxime pena 

V. Testes Tilken et Dijnter datum ut supra. 

 

BP 1176 f 122r 03 di 19-04-1379. 

Nicholaus gnd Nicoel zvw Nicolaus gnd Nicoel Scade verkocht aan 

Gerardus Scade zvw Henricus van Os zijn deel in een huis en erf, in 

de Orthenstraat, tussen erfgoed van Willelmus van Brabant? enerzijds 

en erfgoed van Engbertus Corver anderzijds. 

 

Nicholaus dictus Nicoel filius quondam Nicolai dicti Nicoel Scade 

totam partem et omne jus sibi competentes in domo et area sita in 

vico Orthensi inter hereditatem Willelmi de Brabant? ex uno et 

hereditatem Engberti Corver ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo Scade filio quondam Henrici [de] Os promittens et 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 122r 04 di 19-04-1379. 

Ghibo van Hees verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo de Hees prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 122r 05 di 19-04-1379. 

Willelmus zvw Henricus Loijer beloofde aan Jacobus Rutten, tbv 

Johannes van Os zv Arnoldus Koetman en zijn vrouw Agnes, een 

lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit al zijn goederen. De langstlevende zal de hele pacht 

hebben. 

 

Solvit III plac. 

Willelmus filius quondam Henrici Loijer promisit (dg: se daturum) 

#Jacobo Rutten ad opus# Johannis de Os filio Arnoldi Koetman et 

Agnetis uxoris dicti Johannis se daturum dictis Johanni et Agneti 

vitalem pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam ipsorum amborum vel eorum alterius purificatione 

ex omnibus suis bonis ut dicebat et alter eorum diutius vivens 

integraliter .. etc. Testes Ghisbertus et Tilken datum supra. 

 

BP 1176 f 122r 06 wo 20-04-1379. 

Martinus Berwout ev Mechtildis dvw Johannes van Vucht visser bv 

Akarinus gnd van Vucht visser verkocht aan Wolterus van Vucht zvw 

Johannes van Vucht visser (1) een huis en erf in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de Orthenstraat naar de Vismarkt, naast de 

stadsmuur enerzijds en erfgoed van Reijnerus met den Crommenhalse 

anderzijds, aan voornoemde Johannes in cijns uitgegeven door mr 

Godefridus gnd van de Kameren, (2) een deel van de oude stadsmuur, 46 

voet, naast het erfgoed van voornoemde Johannes van Vucht, aan de 

Vismarkt gelegen, aan voornoemde wijlen Johannes van Vucht verkocht 

door de stad Den Bosch, welk huis en erf aan voornoemde Martinus en 

zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde Johannes. 

 

Martinus Berwout maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis de Vucht piscatoris 

fratris Akarini dicti de Vucht piscatoris domum et aream sitam in 

Busco in vico tendente a vico (dg: Vucht) Orthensi versus forum 

piscium iuxta murum oppidi de Busco consistentem ex uno et inter 

hereditatem Reijneri met den Crommenhalse ex alio adiacentem cum 

omnibus et singulis dicte dicte domus et aree attinentiis dandas 
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ad hereditarium censum dicto quondam Johanni a magistro Godefrido 

dicto de Thalamis prout in litteris atque quandam partem antiqui 

muri oppidi de Busco quadraginta sex pedatas (dg: in ....dine) 
?ibidem consistentem iuxta hereditatem dicti Johannis de Vucht 

sitam ad forum piscium venditam dicto quondam Johanni de Vucht ab 

oppido de Busco prout in litteris vero sigillo etc et quas domum 

et aream nomine dotis Martinus ad se et ad dictam eius uxorem de 

morte dicti quondam Johannis successione hereditarie advolutas 

esse dicebat hereditarie vendidit Woltero de Vucht filio quondam 

Johannis de Vucht piscatori supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et Tilken 

datum quarta post octavam pasce. 

 

BP 1176 f 122r 07 wo 20-04-1379. 

Arnoldus zvw Mathias zv Arnoldus Ghovije verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus filius quondam Mathie filii Arnoldi Ghovije prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 122r 08 do 21-04-1379. 

Nicholaus zv Luijtgardis gnd Stoeps en Nicholaus zv Johannes gnd 

Claes soen beloofden aan Lambertus gnd Heijnen soen van Uden 37 

Brabantse dobbel, een helft te betalen met Pinksteren (zo 29-05-1379) 

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

 

Nicholaus filius Luijtgardis dicte Stoeps et Nicholaus filius 

Johannis dicti Claes soen promiserunt Lamberto dicto Heijnen soen 

de Uden XXXVII Brabant dobbel vel valorem mediatim penthecostes et 

mediatim Johannis proxime persolvendos. Testes Ghisbertus et 

Tielken datum quinta post octavam pasce. 

 

BP 1176 f 122r 09 do 21-04-1379. 

Nicholaus nzvw Nicholaus Wise droeg over aan zijn broer Nicolaus een 

huis en tuin in Herpen, ter plaatse gnd Vertgiert, tussen Ancelmus 

van Wamel enerzijds en Johannes van Meijsel anderzijds. 

 

Nicholaus filius (dg: naturalis) #naturalis# quondam Nicholai Wise 

domum et ortum sitos in parochia de Herpen ad locum dictum 

Vertgiert inter hereditatem Ancelmi de Wamel ex uno et hereditatem 

Johannis de Meijsel ex alio cum eius attinentiis ut dicebat 

hereditarie supportavit Nicolao suo fratri promittens ratam 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 122r 10 do 21-04-1379. 

(dg: Johannes zvw Albertus van Doerne). 

 

(dg: Johannes filius quondam Alberti de Doerne). 

 

BP 1176 f 122r 11 do 21-04-1379. 

De broers Johannes en Willelmus, kv Willelmus van Zelant, verkochten 

aan Johannes zv Arnoldus Truden soen een beemdje in Schijndel, ter 

plaatse gnd dat Elschot, tussen Henricus? gnd Heijnen soen enerzijds 

en Johannes van den Bogaert en Ermgardis Berchende anderzijds, belast 

met de cijns aan de heer van Helmond en met 3 lopen gerst, Bossche 

maat. 

 

(dg: Willelmus) Johannes Willelmus fratres liberi Willelmi de 

Zelant (dg: pratum dictum p) pratulum quoddam situm in parochia de 

Scijnle in loco dicto dat Elscot inter #hereditatem# Henrici? dicti 
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Heijnen soen ex uno et inter hereditatem Johannis van den Bogaert 

et Ermgardis Berchende ex alio prout ibidem est situm et ad dictos 

fratres dinoscitur pertinere ut dicebat hereditarie vendiderunt 

Johanni filio Arnoldi Truden soen promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini de Helmont et tribus 

lopinis ordei mensure de Busco prius inde solvendis. Testes Ws et 

Ws datum ut supra. 

 

BP 1176 f 122r 12 do 21-04-1379. 

Johannes van den Bogaert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Bogaert prebuit et (dg: reportavit) #obtinuit#. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 122r 13 do 21-04-1379. 

Johannes zvw Robbertus van Doerne verhuurde aan Gerardus Truden soen 

en Ludovicus zv Henricus Voijssen soens 6 morgen minus ½ hont land, 

in Empel, in een kamp gnd die Hoecht en in een ander kamp, gelegen 

achter voornoemd kamp gnd die Hoecht, voor een periode van 12 jaar, 

ingegaan afgelopen Lichtmis (wo 02-02-1379), per jaar voor 12 oude 

Franse schilden minus 7 plakken, met Lichtmis te betalen. De huurders 

en, met hen, Gerardus Peters soen beloofden van hun kant. De huurders 

nemen het oude werk voor hun rekening. 

 

....... Ludo solv... ....... 

Johannes filius quondam Robberti de Doerne sex jugera terre minus 

(dg: uno hont) dimidio hont sita in parochia de Empel (dg: quorum 

sit) in campo dicto die Hoecht atque in alio campo retro dictum 

campum die Hoecht vocatum prout dictus Johannes dicta sex iugera 

terre dimidio hont minus ibidem in dictis duobus campis habet 

situata ut dicebat locavit Gerardo Truden soen et Ludovico filio 

Henrici Voijssen soens ab eisdem ad spacium duodecim annorum a 

festo purificationis preterito sequentium possidenda pro duodecim 

aude scilde Francie minus VII plac dandis dicto Johanni a dictis 

Gerardo et Ludovico anno quolibet purificatione ex premissis 

promittens warandiam contra quascumque personas in Busco jure 

parere volentes (dg: dep) et aliam obligationem deponere et alii 

#et cum eis Gerardus Peters soen# repromiserunt super omnia hoc 

tamen quod dicti (dg .) conductores dictas hereditates 

conservabunt de !de opere antiquo etc. Testes Ghisbertus et 

Coptiten datum (dg: ut) quinta post octavam pasca. 

 

BP 1176 f 122r 14 do 21-04-1379. 

(dg: Voornoemde twee zullen voornoemde Gerardus schadeloos houden). 

 

(dg: dicti duo conservabunt dictum Gerardum indempnem testes). 

 

BP 1176 f 122r 15 do 21-04-1379. 

Ghisbertus van Hasenbossche en zijn broer Henricus gaven uit aan 

Willelmus gnd Sciet twee stukken52 land in Oirschot, ter plaatse gnd 

Best, (1) dat Mortel, beiderzijds tussen Arnoldus Rover van den Lake, 

(2) dat Rieland, tussen voornoemde Arnoldus Rover enerzijds en een 

zekere Bardijn van Hoerne anderzijds; de uitgave geschiedde voor een 

erfpacht53,54 van 22 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

                         
52 Zie → BP 1181 p 449r 08 do 10-07-1399, overdracht van de twee 

stukken land. 
53 Zie → BP 1178 f 011v 06 vr 10-01-1388, overdracht helft van de 

pacht. 
54 Zie → BP 1178 f 092v 12 ±do 04-03-1389, verkoop van geheel de 

erfpacht. 
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Oirschot te leveren. 

 

Willelmus ....... plac. 

Ghisbertus de Hasenbossche et Henricus eius frater duas pecias 

terre sitas in parochia de Oerscot in loco dicto Best quarum una 

#dat [55Mortel]# inter hereditates Arnoldi Rover van den Lake ex 

utroque latere et altera #dat Rielant# inter hereditatem dicti 

Arnoldi Rover ex uno et hereditatem dicti Bardijn de Hoerne ex 

alio dederunt ad hereditarium p[actum] Willelmo dicto Sciet ab 

eodem etc pro hereditaria paccione XXII lopinorum siliginis 

mensure de Oerscot danda dictis fratribus ab altero purificatione 

et in Oerscot tradenda promittentes warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit repromisit super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 122r 16 do 21-04-1379. 

Elisabeth dvw Arnoldus Pauwels en haar zoon Arnoldus ....... ....... 

aan ....... ....... Lijnden? 2 stukken land in Geffen, (1) ter 

plaatse gnd die Vrede, tussen erfgoed gnd die Donse Kamp enerzijds en 

Arnoldus Boest anderzijds, (2) ter plaatse gnd op het Veld, tussen 

Johannes van Nuwelant enerzijds en Nicholaus van Berkel anderzijds 

{122v}, het eerste stuk belast met 20 schelling....... ........ 

 

Elisabeth filia quondam Arnoldi Pauwels cum tutore et Arnoldus 

eius filius duas pecias terre sitas in parochia de Geffen quarum 

una in loco dicto die Vrede inter hereditatem dictam die Donsche 

Camp ex uno et hereditatem Arnoldi Boest ex alio altera in loco 

dicto opt Velt inter hereditatem Johannis de Nuwelant ex uno et 

hereditatem Nicholai de Berkel ex alio 

 

1176 mf4 A 05 f.122v. 

 Quinta post octavam pasce: donderdag 21-04-1379. 

 

BP 1176 f 122v 01 do 21-04-1379. 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... Lijnden? 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere 

exceptis XX solidis ....... ....... ex primodicta pecia terre 

solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 122v 02 do 21-04-1379. 

Voornoemde koper beloofde voornoemde cijns van 20 schelling, gaande 

uit voornoemd stuk land, te betalen, zodat voornoemde Elisabeth en 

haar zoon Arnoldus of hun goederen daarvan geen schade ondervinden. 

De brief overhandigen aan Arnoldus zv voornoemde Elisabeth. 

 

Dictus emptor promisit super omnia quod ipse dictum censum XX 

solidorum de dicta pecia terre quod dictis Elisabeth Arnoldo suo 

filio nec eorum bonis n[ullum] dampnum exinde eveniat. Testes 

datum ut supra. Detur Arnoldo filio dicte Elisabeth. 

 

BP 1176 f 122v 03 do 21-04-1379. 

Jacobus zvw Luppertus gnd Herzel ev Margareta dvw Willelmus van 

Audenhoeven droeg over aan zijn zwager Willelmus van Audenhoeven een 

erfpacht van 9 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit goederen gnd Ludsdonk, in Oirschot, ter plaatse Spoordonk, 

welke pacht aan hem en zijn vrouw was geschonken. 

 

Solvit. 

Jacobus filius quondam Lupperti dicti Herzel maritus et tutor 

                         
55 Aanvulling op basis van BP 1178 f 011v 06. 
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legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie quondam Willelmi 

de Au[den]hoeven hereditariam paccionem novem modiorum siliginis 

mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificatione ex bonis 

dictis Ludsdonc sitis in parochia de Oerscot in loco dicto 

Spoerdonc quam ipse cum dicta eius uxore nomine dotis sumpserat ut 

dicebat hereditarie supportavit Willelmo de Audenhoeven suo 

sororio promittens warandiam et obligationem in dicta paccione 

solvendam. Testes Ws et Ws datum ut supra. 

 

BP 1176 f 122v 04 do 21-04-1379. 

Willelmus zvw Ludovicus van Tiela verkocht aan Egidius Zeelmeker 2 

morgen land, ter plaatse gnd Oetheren, tussen erfgoed van het 

Geefhuis enerzijds en Reijnkinus Kul anderzijds, belast met 12 

schelling aan de stad Den Bosch. Slechts aan medepoorters van Den 

Bosch te vervreemden. 

 

Willelmus filius quondam Ludovici de Tiela duo (dg: iugera) jugera 

terre ad se spectantia sita in loco dicto Oetheren inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco#ducis# ex uno et 

hereditatem Reijnkini Kul ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Egidio Zeelmeker promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis XII solidis oppido de Busco solvendis et non alienabit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 122v 05 do 21-04-1379. 

Lambertus Duncop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus Duncop prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 122v 06 do 21-04-1379. 

Mathias Fijen soen verkocht aan Willelmus zvw Nicolaus Hagens soen 2 

stukjes land, in Schijndel, ter plaatse gnd die Hautaart, ter plaatse 

gnd Loekens Hoeve, (1) tussen Johannes Weijgerganc enerzijds en 

Henricus Weijgerganc anderzijds, (2) beiderzijds tussen voornoemde 

Henricus Weijgerganc, belast met 12 penning nieuwe hertogencijns. 

 

Solvit IIII plac. 

Mathias Fijen soen duas particulas terre sitas in parochia de 

Scijnle in loco dicto die Hautaert ad locum dictum Loekens Hoeve 

quarum una inter hereditatem Johannis (dg: Loekens) Weijgerganc ex 

uno et hereditatem Henrici Weijgerganc ex alio et altera inter 

hereditatem dicti Henrici Weijgerganc ex utroque latere site sunt 

prout ad dictum Mathiam dinoscuntur pertinere ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Nicolai Hagens soen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis XII 

denariis novi census domino nostro duci solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 122v 07 do 21-04-1379. 

Agata wv Tielmannus gnd Peters soen van der Woert en haar kinderen 

Gheerlacus, Petrus en Katherina verkochten aan Willelmus zvw Johannes 

Eefsen soen 4+1/3 hont in Empel, ter plaatse gnd Zalstreken, tussen 

kv Matheus van den Eijnde enerzijds en Godefridus zv Petrus van den 

Woert anderzijds. 

 

Solvit totum. 

Agata relicta quondam Tielmanni dicti Peters soen van der Woert 

cum tutore Gheerlacus Petrus #et# Katherina eius liberi cum tutore 

IIIIor (dg: jugera) #hont# et terciam partem unius hont sita in 

parochia de Empel in loco dicto Zalstreken inter hereditatem 

liberorum Mathei (dg: ..) van den Eijnde ex uno et hereditatem 
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Godefridi filii Petri van den Woert ex alio ut dicebat hereditarie 

vendiderunt Willelmo filio quondam Johannis Eefsen soen 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere tamquam 

de vero allodio. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 122v 08 do 21-04-1379. 

Godefridus Peters soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Peters soen prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 122v 09 do 21-04-1379. 

Johannes Bouving? beloofde aan Willelmus van Waderle 24 schilden, 12 

plakken voor 1 schild gerekend, met Pinksteren aanstaande (29-05-

1379) te betalen. 

 

Johannes Bouving? promisit Willelmo de Waderle XXIIII scilde XII 

placken pro quolibet ad penthecostes proxime persolvenda. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 122v 10 do 21-04-1379. 

Petrus Bever en Gerardus van Bruggen beloofden aan de broers 

Godefridus en Johannes Sceijvel 72 Brabantse dobbel met Kerstmis 

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

 

Petrus Bever et Gerardus de Bruggen promiserunt (dg: Joh) 

Godefrido et Johanni Sceijvel fratribus LXXII Brabant dobbel vel 

valorem in auro ad nativitatis Domini proximum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 122v 11 do 21-04-1379. 

Gheerburgis wv Willelmus gnd Luppen van Lommel droeg over aan 

Johannes zv Henricus gnd Espinant haar vruchtgebruik in de helft van 

de goederen, die voornoemde wijlen Willelmus nagelaten had, te weten 

de helft die aan voornoemde Johannes behoort te komen na overlijden 

van voornoemde Gheerburgis. 

 

Gheerburgis relicta quondam Willelmi dicti Luppen de (dg: ..) 

#Lommel# cum tutore usufructum quem habuit in medietate bonorum 

que dictus quondam Willelmus in eius morte post se reliquit 

videlicet in illa medietate que Johanni filio Henrici (dg: 

Berthen) dicti (dg: Espt) Espinant post mortem dicte Gheerburgis 

competere debeat #quocuqmue locorum etc# ut dicebat legitime 

supportavit dicto Johanni promittens ratam servare et obligationem 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 122v 12 do 21-04-1379. 

Mathias van Kessel en Henricus Dicbier beloofden aan Wolterus van 

Erpe 36 schilden van Frankrijk of Vlaanderen, met Allerheiligen 

aanstaande (di 01-11-1379) te betalen. 

 

Mathias de Kessel et Henricus Dicbier promiserunt Woltero de Erpe 

XXXVI scuta Francie vel Flandrie vel valorem ad omnium sanctorum 

proximum persolvenda. Testes Ghisbertus et Berkel datum supra. 

 

BP 1176 f 122v 13 do 21-04-1379. 

Henricus Dicbier en Stamelart van de Kelder beloofden aan Jacobus van 

Berze van der Horst 52 Franse schilden met Pasen (zo 25-03-1380) 

aanstaande te betalen. 
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Henricus Dicbier et Sta de Penu promiserunt Jacobo de Berze van 

der Horst LII scuta Francie vel valorem ad pasca proximum 

persolvenda. Testes Ghisbertus et Tilken datum ut supra. 

 

BP 1176 f 122v 14 do 21-04-1379. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit II plac. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 122v 15 do 21-04-1379. 

Henricus gnd Rocke en Johannes Hammaker beloofden aan Johannes Cuper, 

tbv het klooster van Sint-Clara in Den Bosch, gedurende 3 jaar, elk 

jaar op Sint-Gertrudis, 20 schilden te betalen, 12 plakken voor 1 

schild gerekend. 

 

Henricus dictus Rocke et Johannes Hammaker promiserunt Johanni 

Cuper ad opus conventus sancte Clare #Busco# ad spacium trium 

annorum proxime futurorum anno quolibet eorundem viginti scilde 

scilicet XII placken pro quolibet ad diem Gertrudis persolvenda. 

Testes Rover et Berkel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 122v 16 do 21-04-1379. 

Petrus van den Placke gaf uit aan zijn broers Albertus en Jacobus van 

den Placke alle erfgoederen, die voornoemde Petrus heeft liggen in 

Gestel bij Herlaer; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen, pacht en 

lasten, en thans voor een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren. 

 

Petrus van den Placke omnes et singulas hereditates quas dictus 

Petrus habet in parochia de Gestel prope Herlaer sitas ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Alberto et Jacobo van den Placke suis 

fratribus ab eisdem pro censibus et paccione et oneribus inde 

solvendis et faciendis et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco danda dicto Petro ab aliis 

purificatione promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alii repromiserunt. 

 

BP 1176 f 122v 17 do 21-04-1379. 

Arnoldus zv Arnoldus Nolleken Quap, Petromannus visser en Henricus 

van Rijsen smid beloofden aan Johannes van der Bolst 22 oude 

schilden, een helft te betalen met Pinksteren (zo 29-05-1379) en de 

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

 

Arnoldus filius Arnoldi Nolleken Quap Petromannus piscator et 

Henricus de Rijsen faber promiserunt Johanni van der Bolst XXII 

aude scilde (dg: vel v) mediatim penthecostes et mediatim Johannis 

proximum persolvenda. Testes Berkel et Dijnter datum quinta post 

octavam pasce. 

 

BP 1176 f 122v 18 do 21-04-1379. 

Johannes gnd Scolters soen droeg over aan zijn kinderen Ludekinus, 

Johannes en Hubertus alle goederen, die aan hem en zijn vrouw 

Katherina dvw Ludekinus van Berze gekomen waren na overlijden van 

Theodericus Grove van Gestel. 

 

Johannes dictus Scolters soen omnia bona sibi (dg: de morte quo) 

et Katherine sue uxori filie quondam Ludekini de Berze de morte 

quondam Theoderici Grove de Gestel successione advoluta quocumque 

locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit (dg: Ludovico G) 

#Ludekino# Johanni et Huberto suis liberis promittens ratam 
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servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 122v 19 do 21-04-1379. 

Bertoldus Voghet en Laurencius zv Stephanus van Wetten beloofden aan 

Petrus Merlo etc 48 Franse schilden, met Sint-Jan aanstaande (vr 24-

06-1379; 9+31+24=64 dgn) te betalen op straffe van 4. 

 

Bertoldus Voghet et Laurencius filius Stephani de Wetten 

promiserunt Petro Merlo etc XLVIII scuta #Francie# ad Johannis 

proxime persolvenda pena IIII. Testes datum supra. 

 

 


