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1176 mf3 C 08 f.96v. 

 in vigilia epyphanye: donderdag 05-01-1380. 

 

BP 1176 f 096v 01 do 05-01-1380. 

Franco van Boerdonc verkocht aan Gertrudis ev Theodericus van den 

Broec een stuk land in Lieshout, ter plaatse gnd Aan Geen Hage, 

tussen voornoemde Gertrudis en haar kinderen enerzijds en kvw 

Henricus van Boerdonc anderzijds. De brief overhandigen aan Goeswius 

zv voornoemde Gertrudis. 

 

Solvit X plack. 

Franco de Boerdonc peciam terre sitam in parochia de Lijeshout in 

loco dicto Aen Gheen Hage inter hereditatem Gertrudis uxoris 

Theoderici van den Broec et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam (dg: lib) Henrici de Boerdonc ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Gertrudi predicte promittens 

(dg: ratam) warandiam et obligationem deponere. Testes Scrage et 

Lonijs datum in vigilia epiphanye. Tradetur littera Goeswino filio 

dicte Gertrudis. 

 

BP 1176 f 096v 02 do 05-01-1380. 

Gerardus Withoeft verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Withoeft prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096v 03 do 05-01-1380. 

Jordanus van Berlaer verkocht aan Arnoldus gnd Benen soen een 

erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit 1/3 deel, dat aan verkoper gekomen 

was na overlijden van zijn ouders, in goederen gnd de Donkervoort, in 

Beek bij Aarle, dit 1/3 deel reeds belast met 20 schelling gemeen 

paijment. 

 

Solvit X plack. 

Jordanus de Berlaer hereditarie vendidit Arnoldo dicto Benen soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificatione et supra hereditates 

infrascriptas tradendam ex tercia parte dicto venditori de morte 

quondam suorum parentum successione advoluta in bonis dictis de 

Donckervoert sitis in parochia de Beke prope Arle atque in 

attinentiis dictorum bonorum #universis# quocumque locorum sitis 

ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

XXti solidis communis pagamenti ex dicta tercia parte prius 

solvendis promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 096v 04 do 05-01-1380. 

Gerardus Withoeft verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Withoeft prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096v 05 do 05-01-1380. 

Arnoldus Gerijts soen beloofde aan Johannes van Meghen 20 schilden, 

12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1380) te betalen. 

 

Arnoldus Gerijts soen promisit Johanni de Meghen XX scilde 

#scilicet# (dg: XX LXII) XII Hollant placken pro scilt computato 
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ad Remigii proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096v 06 do 05-01-1380. 

Johannes zv Johannes gnd Moens soen verkocht aan Henricus gnd Wellen 

soen van Wetten een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 3 lopen roggeland, in 

Gestel bij Herlaer, op de plaats gnd op Genen Geben Grave, tussen 

Goeswinus van Hal enerzijds en Cristina van der Heijden anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Johannis dicti Moens soen 

hereditarie vendidit Henrico #dicto Wellen (dg: -s) soen# de 

Wetten hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex 

tribus lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Ghestel 

prope Herlaer (dg: in loco) supra locum dictum op Ghenen Gheben 

Grave inter hereditatem Goeswini de Hal ex uno et inter 

hereditatem Cristine van der Heijden ex alio ut dicebat promittens 

(dg: w) super omnia habita et habenda warandiam et questionem 

proximitatis et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096v 07 do 05-01-1380. 

Henricus Vos van Nijsterle beloofde aan Walterus Delijen soen 6 

Dordrechtse dobbel en 3 mud haver, Bossche maat, met Pasen aanstaande 

(zo 25-03-1380) te leveren. 

 

Henricus Vos de Nijsterle promisit Waltero Delijen soen sex 

Dordrecht dobbel et tres modios avene mensure de Busco ad pasca 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096v 08 do 05-01-1380. 

Johannes van der After van Os beloofde aan jkvr Elizabeth ndvw 

Willelmus van Bucstel ridder 56½ Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1380) te betalen. 

 

Johannes van der After de Os promisit domicelle Elizabeth filie 

naturali quondam Willelmi de Bucstel #militis# LVI et dimidium 

Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 096v 09 do 05-01-1380. 

Franco Splijtaf gaf uit aan Gerardus van Rees een stuk land in 

Geffen, ter plaatse gnd op de Ham, beiderzijds tussen Agnes wv 

Johannes Dachverlies; de uitgifte geschiedde voor 2 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar. 

Slechts op te geven met 6 zester rogge eens. Beide brieven 

overhandigen aan voornoemde Franco. 

 

Franco Splijtaf (dg: domistadium situm in parochia) peciam terre 

sitam in parochia de Gheffen in loco dicto op de Ham inter 

hereditatem Agnetis relicte quondam Johannis Dachverlies ex 

utroque latere coadiacentem ut dicebat dedit ad hereditariam 

#paccionem# Gerardo de Rees ab eodem hereditarie possidendam pro 

duobus sextariis siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio 

hereditarie purificatione et pro primo termino ultra annum ex 

premissa promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et non (dg: .......) resignabit nisi cum sex 

sextariis siliginis dicte mensure dicto Franconi semel et in dicto 

termino solucionis tradendis. Testes datum supra. Tradentur ambe 
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littere dicto Franconi. 

 

BP 1176 f 096v 10 do 05-01-1380. 

Arnoldus zvw Willelmus Weijs verkocht aan Lambertus zvw Everardus van 

Luijssel een stuk land in Haaren bij Oisterwijk, naast de kapel van 

Sint-Martinus, ter plaatse gnd die Hoge Bucht, beiderzijds tussen 

voornoemde Lambertus zvw Everardus van Luijssel. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius quondam Willelmi Weijs peciam terre (dg: dictam 

die H) sitam in parochia de Haren prope Oesterwijc iuxta capellam 

sancti Martini ad locum dictum die Hoghe Bucht inter hereditatem 

Lamberti filii quondam Everardi de Luijssel ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit dicto Lamberto 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096v 11 do 05-01-1380. 

Zebertus zv Zebertus van Berlikem beloofde aan Yda ev Boudewinus van 

Zeland, tbv voornoemde Boudewinus, 16 oude Vlaamse schilden met 

Pinksteren aanstaande (zo 13-05-1380) te betalen. 

 

Zebertus filius Zeberti de Berlikem promisit Yde uxori Boudewini 

de Zeland ad opus eiusdem Boudewini XVI aude scilde (dg: F) monete 

Flandrie (dg: ad) seu valorem ad penthecostes proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096v 12 do 05-01-1380. 

Johannes Muijl van Os beloofde aan Walterus van Oekel 9 oude Franse 

schilden met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1380) te betalen en 

hetzelfde bedrag met Sint-Martinus over een jaar (ma 11-11-1381). 

 

Johannes Muijl de Os promisit Waltero de Oekel novem aude scilde 

Francie seu valorem Martini proxime et totidem a Martini proxime 

ultra annum persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096v 13 do 05-01-1380. 

Walterus van Oekel verhuurde aan Johannes Muijl van Os een stuk land 

gnd des Hoefs Gemeint, in Lithoijen, ter plaatse gnd in die Geer, 

voor een periode van 2 jaar, belast met de oude onraad. 

 

Walterus de Oekel peciam terre #dictam des Hoefs Ghemeijnt# sitam 

in parochia de Littoijen in loco dicto #in# die Gheer (dg: 

.......) locavit recto locacionis modo Johanni Muijl de Os ab 

eodem ad spacium duorum annorum sine medio sequentium possidendam 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus 

antiquis dictis aude (dg: aud) onraet ad hanc de jure spectantibus 

que dictus Johannes dictis duobus annis durantibus in bona 

disposicione conservabit #et promisit#. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096v 14 do 05-01-1380. 

Willelmus van den Hulze vernaderde een huis, schuur en tuin, in Son, 

tussen Johannes gnd Koecbecker enerzijds en Petrus die Bleec 

anderzijds, aan Mijchael zvw Walterus Peters soen verkocht door 

Walterus van den Hulze oom van voormoemde Willelmus. De ander week en 

hij droeg weer over. 

 

Solvit. 

Willelmus van den (dg: Hulze) Hulze prebuit et etc suos patentes 

denarios ad redimendum domum et horreum et ortum #cum# suis 

attinentiis sitos in parochia de Sonne inter hereditatem Johannis 

dicti Koecbecker ex uno et inter hereditatem Petri die (dg: Pe) 
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Bleec ex alio (dg: ut) venditos Mijchaeli filio quondam Walteri 

Peters soen a Waltero van den Hulze avunculo dicti Willelmi ut 

dicebat et alter cessit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096v 15 do 05-01-1380. 

Elizabeth wv Reijnerus Willems, haar zoon Henricus en haar schoonzoon 

Arnoldus van Scijnle verkochten aan Gerardus van Boekel, Henricus van 

Bernheze zvw Nijcholaus van den Arennest en Johannnes van Loet 

schoenmaker eikenhout in Schijndel, op erfgoed van voornoemde 

Elizabeth, gnd die Rogge Hoeve, zoals Adam van Mierd dat hout 

eertijds gekocht had van voornoemde Elizabeth. De kopers moeten het 

hout uiterlijk met Pinksteren (zo 13-05-1380) afvoeren. 

 

Elizabeth relicta quondam Reijni Willems cum tutore Henricus eius 

filius et Arnoldus de Scijnle gener dicte Elizabeth ligna quercina 

consistentia (dg: supra) in parochia de Scijnle supra hereditatem 

dicte Elizabeth die Rogge Hoeve vocatam (dg: et que li) prout Adam 

de Mierd huiusmodi ligna alias emebat erga dictam Elizabeth ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo de Boekel Henrico de 

Bernheze filio quondam Nijcholai van den Arennest et Johannni de 

Loet sutori promittens cum cum tutore warandiam et obligationem 

deponere hoc addito quod dicti emptores dicta ligna infra hinc et 

penthecostes a suo loco et fundo amovebunt et quod dicti (dg: ven) 

emptores (dg: ..) per modum crescentie quod exponetur ten (dg: 

houwe) #was# (dg: ut d). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096v 16 do 05-01-1380. 

Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096v 17 do 05-01-1380. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde Elizabeth 59 Brabantse 

dobbel met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1380) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt indivisi super omnia dicte (dg: Eliza) 

Elizabeth LIX Brabant dobbel seu valorem ad Martini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096v 18 do 05-01-1380. 

Everardus van Pettellaer verkocht aan zijn schoonzoon Godefridus 

Palken zvw Arnoldus Palken 2 kamers met ondergrond en erachter 

gelegen tuin in Den Bosch, in de straat gnd Huls, naast een kamer, 

behorend aan voornoemde Everardus en gelegen naast het woonhuis van 

voornoemde Everardus, enerzijds en erfgoed van wijlen Egidius van 

Doeveren zvw Henricus Cnape anderzijds, belast met 40 schelling geld. 

 

Solvit. 

Everardus de Pettellaer duas cameras cum suo fundo et cum orto 

retro easdem cameras sito sitas in Busco in vicum dictum Huls 

inter hereditatem (dg: .. Everardi ex) quandam cameram (dg: ad) 

cum suo fundo spectantem ad dictum Everardum et sitam contigue 

iuxta domum habitationis dicti Everardi ex uno et inter 

hereditatem #quondam# Egidii de Doeveren (dg: ex alio) filii 

quondam Henrici Cnape ex alio ut dicebat (dg: hereditarie dedit ad 

hereditarium censum dicto Eg) #hereditarie vendidit# Godefrido 

Palken filio quondam Arnoldi Palken #suo genero# ab eodem (dg: 

possidendas pro hereditario censu XL solidorum monete dando sibi 

ab alio hereditarie mediatim nativitatis Domini ex premissis) 

promittens warandiam et aliam (dg: obligationem deponere et alter 

repromisit testes datum supra) et obligationem deponere exceptis 
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(dg: here) XL solidis monete exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096v 19 do 05-01-1380. 

Voornoemde Godefridus ev Elizabeth dv voornoemde Everardus beloofde 

aan voornoemde Everardus bij de deling van de goederen die voornoemde 

Everardus en zijn vrouw Elizabet na zullen laten, een erfcijns in te 

brengen van 4 pond geld. 

 

Dictus Godefridus #maritus et tutor legitmus Elizabeth sue uxoris 

filie dicti Everardi# promisit super omnia dicto Everardo quod si 

ipse Godefridus ad divisionem faciendam de bonis que dictus 

Everardus et Elizabet eius uxor post se relinquent extunc ad 
?hereditariam reimportabit hereditarium censum quatuor librarum 

monete. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096v 20 do 05-01-1380. 

Petrus Alarts zv Goeswinus Cnode ontlastte Johannes van Kuijc, Lucas 

van de Kelder en Laurencius van Wetten van 40 oude schilden, aan hem 

beloofd door voornoemde Johannes, Lucas en Laurencius. 

 

Petrus Alarts filius Goeswini Cnode (dg: pa) quitum proclamavit 

Johannem de Kuijc Lucam de Penu et Laurencium de Wetten a XL aude 

scilde promissis sibi alias coram scabinis in Busco a dictis 

Johanne Luca et Laurencio ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 096v 21 do 05-01-1380. 

Ghisbertus van der Veerdonc verkocht aan Herbertus Truden soen van 

Kessel een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1381), 

gaande uit een huis, tuin en aangelegen kamp, in Schijndel, ter 

plaatse gnd op Geen Veerdonk, tussen Johannes van Berze enerzijds en 

wijlen hr Godefridus van Os anderzijds, reeds belast met 

grondcijnzen. 

 

Ghisbertus van der Veerdonc hereditarie vendidit Herberto Truden 

soen de Kessel hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et primo 

termino [ultra] (dg: .......) #annum# et in Busco tradendam ex 

domo orto et campo eis adiacente sitis in parochia de Scijnle in 

loco dicto op Gheen Veerdonc inter hereditatem Johannis de Berze 

ex uno et inter hereditatem quondam domini Godefridi de Os ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem exceptis 

censibus domini fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 C 09 f.97. 

 in vigilia epyphanie: donderdag 05-01-1380. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 05-07-1380. 

 Dominica post epyphanie: zondag 08-01-1380. 

 Quarta post octavam Petri et Pauli: woensdag 11-07-1380. 

 Quinta post epyphanie: donderdag 12-01-1380. 

 

BP 1176 f 097r 01 do 05-01-1380. 

Jacobus van Bruggen zvw Johannes van Bruggen verkocht aan Johannes 

van Vlimen snijder een huis en hofstad in Maalstrem, tussen Arnoldus 

zvw Gerardus Zuetbake enerzijds en Johannes van Haren anderzijds, 

belast met 8 schelling geld. 

 

Jacobus de Bruggen (dg: d) filius quondam Johannis de Bruggen 

domum et domistadium situm in Maelstrem inter hereditatem Arnoldi 

(dg: dicti) filii quondam Gerardi Zuetbake ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Haren ex alio ut dicebat hereditarie 
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vendidit Johannes! de Vlimen (dg: filio quondam) sartori promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis octo solidis monete 

exinde solvendis ut dicebat (dg: pro). Testes Scrage et Lonijs 

datum in vigilia epyphanie. 

 

BP 1176 f 097r 02 do 05-01-1380. 

Gerardus Dravart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Dravart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 097r 03 do 05-01-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 11½ lichte 

schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Jan aanstaande 

(zo 24-06-1380) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XI et dimidium licht scilde 

XII placken pro scilt computato ad nativitatis Johannis proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 097r 04 do 05-01-1380. 

Johannes Appel, Johannes die Zegher, Henricus Storijman en Benedictus 

gnd Bits van Os beloofden aan Johannes Baten soen en Adam van Mierd 

gedurende 6 jaar, elk jaar met Sint-Martinus 5½ oude schilden geld 

van Frankrijk of Vlaanderen te betalen. 

 

Johannes Appel Johannes die Zegher (dg: Joh) Henricus Storijman 

(dg: B) et Benedictus dictus Bits de Os promiserunt Johanni Baten 

soen et Ade de Mierd ad spacium sex annorum proxime futurorum anno 

quolibet eorundem quinque et dimidium aude scilde monete Francie 

vel Flandrie seu valorem ad Martini persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 097r 05 do 05-01-1380. 

Arnoldus gnd Ennekens soen van Vlimen en Reijnkinus van Beke 

beloofden aan Goeswinus Moedel van de Steenweg, de hoeveelheid turf 

die voornoemde Goeswinus nodig heeft om stenen te branden, gnd “een 

eitsel torf”, tussen nu een Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1380) ter 

plaatse gnd Oetheren, op het water te leveren. Zou het water te laag 

zijn, om de turf met pleiten te vervoeren, dan zullen ze de turf 

afleveren voor de steenoven van voornoemde Goeswinus, gelegen ter 

plaatse gnd Langdonk. 

 

Arnoldus dictus Ennekens soen de Vlimen et (dg: Reijk) Reijnkinus 

de Beke promiserunt Goeswino Moedel de Lapidea Via (dg: tant) tot 

cespites quot dictus Goeswinus indigebit ad unam cremationem 

lapidum dictam een eijtsel torf infra hinc et festum nativitatis 

(dg: Domini) #Johannis# proxime persolvendos et in loco dicto 

Oetheren #supra aquam# tradendos hoc addito si aqua fuerit (dg: 

pro) tempore dicte deliberationis adeo parva quod ibidem cespites 

per pleijtas non poterit vehere et deportare extunc ipsi 

deliberabunt dictos cespites (dg: iuxta) #ante# lapificinam dicti 

Goeswini sitam in loco dicto Langdonc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 097r 06 do 05-01-1380. 

Clemencia wv Ludovicus van Bladel en haar dochters Yda en Clemeijncia 

verkochten aan Theodericus smid van Turingen een b-erfcijns1 van 8 

pond geld, die Gerardus Mostart aan voornoemde wijlen Ludovicus 

                         
1 Zie → BP 1182 p 465r 06 vr 10-06-1401 (1+2), overdracht van de 

onderpanden en van een cijns van 40 schelling uit de cijns van 8 

pond. 
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beloofd had, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit (1) een hofstad in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Elijas bakker enerzijds en een 

hofstad die was van wijlen Willelmus Vleminc anderzijds, (2) de helft 

van een muur, achter voornoemde hofstad staande, (3) een weg achter 

voornoemde muur gelegen, 5 voet breed, deze cijns belast met een 

b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld. 

 

Clemencia relicta quondam Ludovici de Bladel Yda et Clemeijncia 

eius filie cum tutore hereditarium censum octo librarum monete 

(dg: solv) quem Gerardus Mostart promisit se daturum et soluturum 

dicto quondam Ludovico hereditarie mediatim nativitatis #Johannis# 

et mediatim Domini de quodam domistadio sito in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem Elije pistoris ex uno et inter quoddam 

domistadium quod fuerat quondam Willelmi Vleminc ex alio atque ex 

medietate cuiusdam muri retro ipsum domistadium stantis necnon de 

quadam via retro predictum murum sita quinque pedatas terre in 

latitudine continente prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Theoderico fabri de Turingen supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem (dg: in 

dicto censu existentem deponere excepto hereditario censu trium 

librarum exinde solvendo #....... et impeticionem ex parte dicti 

quondam Ludovici .......#) obligationem et impeticionem ex parte 

dicti quondam Ludovici et quorumcumque heredum dicti quondam 

Ludovici (dg: depo) in dicto censu existentes deponere excepto 

hereditario censu trium librarum dicte monete exinde solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 097r 07 do 05-01-1380. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder verkocht aan Adam van 

Mierd 1/9 deel van (1) 2½ bunder 16 roeden moer, ter plaatse gnd 

Huisven, tussen Jacobus Aven soen en Martinus Monics enerzijds en de 

plaats gnd die Lei anderzijds, (2) een stukje erf gnd moer, aldaar 

naast voornoemde 2½ bunder 16 roeden richting Boxtel, zoals dit 

stukje van voornoemde 2½ bunder 16 roeden is afgegraven. De koper mag 

zijn turf afvoeren over een erf gnd moer van voornoemde Theodericus, 

dat daar bij voornoemde erfgoederen ligt richting Boxtel. Nadat de 

turf uit dit 1/9 deel is afgegraven, komt de grond aan voornoemde 

Theodericus. Het water zal over dit deel zijn loop hebben zoals het 

die altijd al gehad heeft. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis 

nonam partem duorum et dimidii bonariorum et XVI virgatarum 

dictarum moer et (dg: unius particule he) sitarum in (dg: p) loco 

dicto Huijsvenne inter hereditatem Jacobi Aven soen et (verbeterd 

uit: ex) Martini Monics ex uno et inter (dg: hereditatem) locum 

dictum die Leij ex alio et quandam particulam hereditatis dicte 

(dg: moe) muer site ibidem iuxta dicta duo et dimidium bonaria et 

XVI virgatas (dg: terre) hereditatis dicte muer versus Bucstel 

prout huiusmodi particula dictis duobus et dimidio bonariis et XVI 

virgatis (dg: terre) est affossa ut dicebat hereditarie vendidit 

Ade de (dg: Meij) Mierd promittens warandiam et obligationem 

deponere hoc addito quod dictus emptor libere poterit deducere et 

procurare deduci #ad minus dampnum# cespites de premissis 

effodiendos per hereditatem dictam muer dicti Theoderici ibidem 

(dg: versus) prope dictas hereditates versus Bucstel sitam hoc 

etiam addito quod cum omnes cespites ex dicta (dg: here) nona 

parte fuerint ex toto effossi extunc fundus (dg: f) dicte nove 

partis ad dictum Theodericum revertetur hoc addito quod aqua 

ibidem poterit pertransire sicut (dg: pro) hucusque ibidem 
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consuevit transire. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 097r 08 do 05-01-1380. 

Verkoper verkocht aan Theodericus zvw Johannes Bathen soen 1/9 deel 

zoals boven. 

 

- 

Dictus (dg: ven) venditor (dg: promisit) unam nonam partem ut 

supra vendidit Theoderico filio quondam Johannis Bathen soen 

promittens ut supra. 

 

BP 1176 f 097r 09 do 05-01-1380. 

Verkoper verkocht aan Adam van Mierd, tbv Gerardus van Vladeracken, 

1/9 deel zoals boven. 

 

- 

Dictus venditor unam nonam partem (dg: vend) de premissis vendidit 

#Ade de Mierd ad opus# Gerardi de Vladeracken promittens ut supra. 

 

BP 1176 f 097r 10 do 05-01-13802. 

Verkoper verkocht aan Otto Herbrechts soen van Houthem 1/9 deel zoals 

boven. 

 

- 

Dictus (dg: emp) venditor unam nonam partem de premissis vendidit 

Ottoni Herbrechts soen de Houthem promittens ut supra. 

 

BP 1176 f 097r 11 do 05-01-1380. 

Verkoper verkocht aan Walterus van Oekel de helft van 1/9 deel zoals 

boven. 

 

Dictus venditor medietatem unius noni partis de premissis vendidit 

Waltero de Oekel promittens ut supra. 

 

BP 1176 f 097r 12 do 05-01-1380. 

Verkoper verkocht aan Henricus Steijmpel de helft van 1/9 deel zoals 

boven. 

 

Dictus venditor medietatem unius noni partis de premissis vendidit 

Henrico Steijmpel promittens ut supra. 

 

BP 1176 f 097r 13 do 05-01-1380. 

Verkoper verkocht aan Zibbertus van der Scueren en Johannes Hoester 

2/9 deel zoals boven. 

 

Dictus venditor duas nonas partes de premissis hereditarie 

vendidit Zibberto van der Scueren et Johanni Hoester promittens ut 

supra. 

 

BP 1176 f 097r 14 do 05-01-1380. 

Verkoper verkocht aan Johannes Leman en Walterus Herbrechts soen3 1/9 

deel zoals boven. 

 

Dictus venditor (dg: duas nonas) unam nonam partem de premissis 

vendidit Johanni (dg: Leeman) Leman et Waltero Herbrechts soen 

promittens ut supra #d.......#. 

 

                         
2 Zie GAH GZG, regest 146, inv.nr. 2792, 05-01-1380. 
3 Zie → BP 1176 f 097r 20 wo 11-07-1380, Walterus Herbrechts verkoopt 

zijn helft in dit 1/9 deel. 
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BP 1176 f 097r 15 do 05-01-1380. 

Verkoper verkocht aan Henricus van der Bunsbeke 1/9 deel zoals boven. 

 

+ 

Dictus emptor unam nonam partem de premissis vendidit Henrico van 

der Bunsbeke promittens ut dicebat supra. 

 

BP 1176 f 097r 16 do 05-01-1380. 
Vergelijk: GAH GZG, regest 147, inv.nr.2792, 05-01-1380. 

Johannes zv Truda verwerkte zijn recht tot vernaderen van al deze 

stukken. 

 

Johannes filius Trude prebuit et reportavit per omnia. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 097r 17 do 05-07-1380. 

Voornoemde Johannes Leenman droeg over aan Arnoldus Bac die Spilmaker 

de helft in zijn 1/9 deel. 

 

Dictus Johannes Leenman medietatem ad se spectantem in dicta nona 

parte supportavit Arnoldo Bac die Spilmaker promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et 

Neijnsel datum quinta post Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 097r 18 zo 08-01-1380. 

Hr Rijcoldus Koc ridder, Johannes Leonii van Erpe, Willelmus 

Coptiten, Gerardus van Berkel en Theodericus van der Porten beloofden 

aan Godefridus van Gheldorp zv Philippus van Eijcke 183 Brabantse 

dobbel met Epiphanie aanstaande (zo 06-01-1381) te betalen. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles Johannes Leonii de Erpe Willelmus 

Coptiten Gerardus de Berkel et Theodericus van der Porten 

promiserunt Godefrido de Gheldorp filio Philippi de Eijcke C et 

LXXXIII Brabant dobbel #seu valorem in aureo pagamento# ad 

epyphanie proxime persolvendos. Testes Cnode et Scrage datum 

dominica post epyphanie Cnode dixit. 

 

BP 1176 f 097r 19 zo 08-01-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 097r 20 wo 11-07-1380. 

Walterus Herbrechts soen droeg over aan Willelmus van Keerbraken de 

helft4 in voornoemd 1/9 deel. 

 

Walterus Herbrechts soen (dg: nonam partem) medietatem ad se 

spectantem in dicta nona parte hereditarie supportavit Willelmo de 

Keerbraken promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Scrage et Neijnsel datum quarta post octavam Pe 

Pau. 

 

BP 1176 f 097r 21 do 12-01-1380. 

Johannes van Empel en zijn vrouw Margareta dvw Lambertus van der 

Eghelvoert van Bucstel verkochten aan Nijcholaus Rover een 

n-erfpacht5 van 2 mud rogge, maat van Boxtel, uit een b-erfpacht van 

4 mud 4 lopen rogge, maat van Boxtel, die voornoemde wijlen Lambertus 

                         
4 Zie ← BP 1176 f 097r 14 do 05-01-1380, Johannes Leman en Walterus 

Herbrechts soen kopen samen 1/9 deel. 
5 Zie → BP 1177 f 317r 06 do 09-08-1386, schenking van deze pacht. 
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met Lichtmis beurde, gaande uit (1) een hoeve gnd die Egelvoort, in 

Boxtel, beiderzijds tussen de gemeint van de villa van Boxtel, (2) 4 

lopen roggeland gnd Rijsbrekulen, in Esch, tussen wijlen Henricus die 

Laet enerzijds en Arnoldus van den Aker anderzijds, welke onderpanden 

voornoemde wijlen Lambertus uitgegeven had aan Willelmus zvw Johannes 

Neve voor (a) een b-erfcijns van 4 pond aan erfg vw Rodolphus bakker, 

(b) een b-erfcijns van 20 schelling aan de vrouwe van Postula, (c) 13 

schelling b-erfcijns aan de heer van Boxtel, en voor (d) voornoemde 

b-erfpacht van 4 mud 4 lopen rogge, maat van Boxtel. 

 

Johannes de Empel maritus legitimus ut asserebat Margarete sue 

uxoris filie quondam Lamberti van der Eghelvoert de Bucstel et 

dicta Margareta cum eodem tamquam cum (dg: tutore) eodem tamquam 

cum tutore etc hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de (dg: Busco) Bucstel de hereditaria paccione quatuor 

modiorum et quatuor lopinorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem dictus quondam Lambertus solvendam habuit hereditarie 

purificatione ex quodam manso dicto communiter die Eghelvoert sito 

in parochia de Bucstel inter communitatem ville de Bucstel ex 

utroque latere coadiacentem (dg: atque) atque ex quatuor lopinatis 

terre siliginee dictis communiter Rijsbreculen sitis in parochia 

de Essche inter hereditatem quondam Henrici die Laet ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi van den Aker ex alio quos mansum et 

quatuor lopinatas terre dictus quondam Lambertus pro hereditario 

censu quatuor librarum heredibus quondam Rodolphi pistoris et pro 

hereditario censu viginti solidorum domine de Postula et pro XIII 

solidis hereditarii census domino de Bucstel exinde solvendis et 

pro predicta paccione IIIIor modiorum et IIIIor lopinorum siliginis 

dicte mensure Willelmo filio quondam Johannis Neve ad pactum 

dederat prout in litteris hereditarie vendiderunt Nijcholao Rover 

supportaverunt cum litteris et jure occacione dicte paccionis II 

modiorum siliginis (dg: ..) promittentes ratam servare (dg: 

servare) et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Scrage et 

Rover datum quinta post epyphanie. 

 

BP 1176 f 097r 22 do 12-01-1380. 

Henricus Zelen soen molenaar verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Zelen soen multor prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 097r 23 do 12-01-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes verkoper 16 

Brabantse dobbel, 49 Dordrechtse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

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

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit dicto Johanni (dg: emptor) venditori XVI 

Brabant dobbel (dg: ?seu) #?seu# scilicet XLIX Dordrecht placken 

pro quolibet dobbel computato ad nativitatis J[ohannis] proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 097r 24 do 12-01-1380. 

Lambertus zvw Lambertus van der Eghelvoert verklaarde een 

schepenbrief te bezitten, tbv hem en ....... ......., beginnend met 

“Lambertus gnd van der Eghelvoert etc” en beloofde, zo nodig, de 

brief ter hand te stellen. 

 

Lambertus filius quondam Lamberti van der Eghelvoert palam 

recognovit se (dg: qu) unam litteram scabinalem sub se habere ad 

opus sui et ad opus ....... ....... incipientem Lambertus (dg: van 
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der) dictus van der Eghelvoert etc (dg: ...) et promisit ut in 

forma. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 C 10 f.97v. 

 Quinta post epyphanie: donderdag 12-01-1380. 

 

BP 1176 f 097v 01 do 12-01-1380. 

Johannes van Mijngen verklaarde ontvangen te hebben van Margareta 

metter Zoch en Johannes van Tilborch rademaker 4 dobbel, die ze hem 

afgelopen Kerstmis (zo 25-12-1379) verschuldigd waren, in afkorting 

van 12 Brabantse dobbel, aan voornoemde Johannes beloofd door 

voornoemde Margareta en Johannes van Tilborch. 

 

Solvit .. placken. 

Johannes de Mijngen palam recognovit se fore satisfactum a 

Margareta (dg: van der) #metter# Zoch et Johanne de Tilborch 

rotifice a quatuor (dg: Brab) dobbel quos sibi debebant in festo 

nativitatis Domini proxime preterito scilicet (dg: de XII Brabant 

dobbel) in abbreviationem XII Brabant dobbel promissorum dicto 

Johanni a dictis Margareta et Johanne de Tilborch in litteris 

scabinorum de Busco ut dicebat. Testes Scrage et Rover datum 

supra. 

 

BP 1176 f 097v 02 do 12-01-1380. 

Willelmus Kempen en zijn vrouw Elizabeth dv Jacobus gnd Berthen soen 

verkochten aan voornoemde Jacobus Berthen soen (1) een huis en tuin 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen Wellinus van Beke 

enerzijds en Elizabeth van Gheffen anderzijds, (2) een stuk land over 

de plaats gnd die Kolke, tussen Katherina gnd Ruelens enerzijds en 

wijlen Henricus Rademaker anderzijds, (3) een stuk land tussen 

Rosmalen en Bruggen, tussen voornoemde Katherina enerzijds en 

Johannes gnd Dijependike anderzijds, (4) een stuk land gelegen aan de 

akker gnd Oostakker, tussen Arnoldus Truden soen enerzijds en 

Johannes zv Ghibo gnd Melijs soen anderzijds, (5) een stuk land ter 

plaatse gnd den Kattenbos, tussen Willelmus Coptiten enerzijds en 

voornoemde wijlen Henricus Rademaker anderzijds, (6) een stuk land 

ter plaatse gnd Dwerland, tussen Johannes gnd Camerlinc enerzijds en 

erfgoed gnd dat Dwerland anderzijds, welke erfgoederen nu aan hen 

behoren. 

 

Solvit 3 (dg: plack) grossos. 

Willelmus Kemp-(dg: s)-ken maritus legitimus ut dicebat Elizabeth 

sue uxoris filie (dg: .) Jacobi dicti Berthen soen et dicta 

Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore domum et ortum situm in 

parochia de Roesmalen ad locum dictum (dg: den) Bruggen inter 

hereditatem Wellini de Beke ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

de Gheffen ex alio item quandam peciam terre ultra locum dictum 

die Kolke inter hereditatem Katherine dicte Ruelens #(dg: ...)# ex 

uno et inter hereditatem quondam Henrici Rademaker ex alio atque 

quandam peciam terre sitam inter Roesmalen et Bruggen inter 

hereditatem dicte Katherine ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Dijependike ex alio item peciam terre sitam ad agrum dictum 

Oestacker inter hereditatem Arnoldi Truden soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii Ghibonis dicti Melijs soen ex alio item 

peciam terre sitam ad locum dictum den Cattenbossche inter 

hereditatem Willelmi Coptiten ex uno et inter hereditatem quondam 

(dg: q) predicti Henrici Rademaker ex alio item peciam terre sitam 

in loco dicto Dwerlant inter hereditatem Johannis dicti Camerlinc 

ex uno et inter hereditatem dictam communiter dat Dwerlant ex alio 

et quas hereditates nunc (dg: ad) ad se spectare dicebant (dg: 

pro) hereditarie vendiderunt Jacobo Berthen soen predicto 
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supportavit cum (dg: omnibus) litteris (dg: et ju) quas inde 

habebat et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 097v 03 do 12-01-1380. 

Goeswinus gnd Emonts soen van Erpe verkocht aan Willelmus Nollens 

soen 2/3 deel in een akker in Erp, achter erfgoed van Aleijdis gnd 

Loijarts, tussen erfgoed van Henricus zv Leonius enerzijds en erfgoed 

van Arnoldus zvw Willelmus Hoernken anderzijds, welke akker 

voornoemde Goeswinus en zijn zuster Gertrudis gekocht hadden van hr 

Rijcoldus Koc ridder en van de broers Willelmus en Walterus, kvw hr 

Johannes Koc ridder, te weten de twee derde delen richting voornoemd 

erfgoed van Henricus zv Leonius. 

 

Goeswinus dictus Emonts soen de Erpe duas tercias partes ad se 

spectantes in quodam agro terre sito in parochia de Erpe retro 

hereditatem Aleijdis dicte Loijarts inter hereditatem Henrici 

filii Leonii ex uno et inter hereditatem Arnoldi filii quondam 

Willelmi Hoernken ex alio quem agrum dictus Goeswinus et Gertrudis 

eius soror erga dominum Rijcoldum Koc militem Willelmum et 

Walterum fratres liberos quondam domini Johannis Koc militis 

emendo acquisiverant prout in litteris scilicet dividendo dictum 

agrum in 3 partes equales duas ex hiis que sunt site versus dictam 

hereditatem dicti Henrici (dg: ...) filii Leonii ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo Nollens soen supportavit cum 

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

impeticionem ex parte sui et dicte quondam Gertrudis et 

quorumcumque heredum dicte quondam Gertrudis in #dictis# duabus 

terciis partibus deponere. Testes Meus et Scrage datum quinta 

#post# (dg: post) epyphanie. 

 

BP 1176 f 097v 04 do 12-01-1380. 

Johannes, zvw Theodericus van Zanbeke en Elizabeth dv Maria van Hees, 

verkocht aan Johannes van zvw Gerardus gnd Kathelinen soen (1) een 

huis en erf in Hintham, tussen Metta van Lijeshout enerzijds en Metta 

gnd Rosen anderzijds, (2) een b-erfcijns van 18 schelling geld, een 

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

uit een huis en erf van Johannes van Loenen, in Hintham, naast 

voornoemd huis en erf, welke cijns aan hem was verkocht door Henricus 

van Lijeshout, (3) een b-erfcijns van 2½ (dg: oude) schild voornoemd 

geld, die Metta gnd van Lijeshout beloofd had aan voornoemde 

Johannes, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van voornoemde Metta, in 

Hintham, waarin ze thans woont. 

 

Johannes filius quondam Theoderici de Zanbeke ab eodem quondam 

Theoderico et Elizabeth filia Marie de Hees pariter genitus domum 

et aream cum suis attinentiis sitam in Hijntam #inter hereditatem# 

Mette de Lijeshout ex uno et inter hereditatem Mette dicte Rosen 

ex alio atque hereditarium censum decem et octo solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo 

et area quondam Johannis de Loenen sita in Hijntam contigue iuxta 

domum et aream predictam venditum sibi ab Henrico de Lijeshout 

prout in litteris atque hereditarium censum duorum et dimidii 

(?dg: aude) scilde etc dicte monete quem Metta dicta de Lijeshout 

se daturam et soluturam promiserat predicto Johanni hereditarie 

terminis solucionis predictis ex domo et area ipsius Mette sita in 

Hijntam in qua ad presens (dg: in) moratur prout in litteris 

hereditarie (dg: su) vendidit (dg: Ge) Johanni de Vucht filio 

quondam (dg: .) Gerardi dicti Kathelinen soen supportavit cum 

litteris et jure promittrens ratam servare et obligationem ex 
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parte sui deponere. Testes Scrage et Neijsel datum supra. 

 

BP 1176 f 097v 05 do 12-01-1380. 

Arnoldus van Os bontwerker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Os pellifex prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 097v 06 do 12-01-1380. 

Johannes Cortroc szvw Rutgherus van Kessel beloofde aan Godefridus zv 

Godefridus Sceijvel 5 Brabantse dobbel met Pasen aanstaande (zo 25-

03-1380) te betalen. 

 

Johannes Cortroc (dg: filius) gener quondam Rutgheri de Kessel 

promisit Godefrido filio Godefridi Sceijvel V Brabant dobbel ad 

pasca proxime persolvendos. Testes Scrage et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 097v 07 do 12-01-1380. 

Theodericus Vullinc beloofde aan Adam van Mierd, tbv zijn zoon 

Ghisbertus, 100 oude schilden na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Theodericus of zijn zoon. 

 

Theodericus Vullinc promisit super omnia Ade de Mierd ad opus 

Ghisberti sui filii centum scuta antiqua ad monitionem 

persolvenda. Testes datum supra. Traditur dicto Theoderico seu suo 

filio. 

 

BP 1176 f 097v 08 do 12-01-1380. 

Rijcoldus van den Beirgelen en zijn zoon Arnoldus beloofden aan Ghibo 

Herinc, gedurende 10 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (do 02-02-

1380), elk jaar met Lichtmis 13 schilden te betalen, 12 Dordrechtse 

plakken voor 1 schild gerekend. 

 

(dg: Rijcl) Rijcoldus van den Beirgelen et Arnoldus eius filius 

promiserunt #se daturos et soluturos# Ghiboni (dg: Herinc) Herinc 

#ad spacium X annorum (?dg: proxime) a purificatione proxime 

futura sine medio sequentium anno quolibet# XIII scilde XII 

Dordrecht placken pro quolibet scilt computato ad purificatione 

persolvendos et primo termino a purificatione proxime ultra annum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 097v 09 do 12-01-1380. 

Ghisbertus Herinc verhuurde aan Rijcoldus van den Beirgelen en zijn 

zoon Arnoldus al zijn erfgoederen, die hij onder Berlicum, ter 

plaatse gnd Middelrode, heeft liggen, voor een periode van 10 jaar, 

ingaande heden. De brief overhandigen aan voornoemde Rijcoldus. 

 

Solvit 3 plack. 

Ghisbertus Herinc omnes suas hereditates quas ipse infra parochiam 

de Berlikem ad locum dictum Middelrode habet sitas ut dicebat 

locavit (dg: Th) Rijcoldo van den Beirgelen et Arnoldo eius filio 

ab eisdem ad spacium X annorum datum presentem sine medio 

sequentium libere possidendas promittens warandiam et (dg: ob) 

obligationem deponere dictis X annis durantibus. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Rijcoldo. 

 

BP 1176 f 097v 10 do 12-01-1380. 

Rutgherus zvw Johannes gnd Buerinc verkocht aan zijn broer Gheerwinus 

een stuk erfgoed in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd in het 

Ortbroek, tussen voornoemde Rutgherus, Gerardus Ringhel en Henricus 

van der Buusbeke enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met ¼ 
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oude groot en een b-erfcijns van 16 penning. 

 

Rutgherus filius quondam Johannis dicti Buerinc peciam hereditatis 

sitam in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto int Ortbroec 

inter hereditatem Rutgheri predicti Gerardi Ringhel et Henrici van 

der Buusbeke ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Ger) Gheerwino (dg: dicto G) fratri suo 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis quarta 

unius grossi antiqui et hereditario censu XVI {aan weerszijden van 

XVI staat een puntje} denariorum. 

 

BP 1176 f 097v 11 do 12-01-1380. 

(dg: Katherina van Rielant dvw Johannes). 

 

(dg: Katherina de Rielant filia quondam Johannis). 

 

BP 1176 f 097v 12 do 12-01-1380. 

(dg: Johannes Boest zv Arnoldus Boest). 

 

(dg: Johannes Boest filius Arnoldi Boest). 

 

BP 1176 f 097v 13 do 12-01-1380. 

Johannes van Ghemert zv Gertrudis droeg over aan Johannes zv Truda 

een huis en erf van wijlen Johannes gnd Kempeneers, in Den Bosch, in 

de Kerkstraat, naast de huizinge van wijlen Rutgherus van den 

Steenweg, aan hem gerechtelijk verkocht door Johannes Boest zv 

Arnoldus Boest. 

 

Johannes de Ghemert filius Gertrudis domum et aream quondam 

Johannis dicti Kempeneers sitam in Busco in vico ecclesie (dg: 

inter) iuxta mansionem quondam Rutgheri de Lapidea Via venditam 

sibi a Johanne Boest filio Arnoldi Boest per judicem etc prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni filio Trude cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 097v 14 do 12-01-1380. 

Petrus zv Johannes van Drueten verkocht aan Henricus Ghezen soen 2 

hont land in Lithoijen, op de plaats gnd op den Enge, tussen 

Bernardus Arts soen enerzijds en wijlen Walterus Bijeken anderzijds, 

strekkend vanaf de plaats gnd Aanweinde tot aan de plaats gnd 

Boenhof, belast met 1/5 deel van 1 zester mout, 8 penning gemeen 

paijment, 5½ voet maasdijk gelegen tussen Loet en Lith, ter plaatse 

gnd die Oplage. 

 

Petrus filius Johannis de Drueten duo hont terre sita in parochia 

de Littoijen (dg: in loco) supra locum dictum op den Engghe inter 

hereditatem Bernardi Arts soen ex uno et inter hereditatem (dg: 

liberorum heredum ...) quondam Walteri Bijeken ex alio (dg: ut 

dicebat) tendentia a loco dicto Aenweijnde ad locum dictum Boenhof 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Ghezen soen promittens 

warandiam et obligationem deponere excepta quinta parte unius 

sextarii brasei #et# octo denari[is] communis pagamenti exinde 

solvendis et (dg: ?sexta) quinque et dimidia pedatis aggeris Mose 

(dg: ad ?hac spectantibus ut dicebat) sitis inter Loet et Lijt in 

loco dicto die Oplage ad hoc spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 097v 15 do 12-01-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper voornoemde pacht, 

cijns en dijk te onderhouden. 
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Solvit. 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori dictam 

paccionem censum et aggerem perpetue sic tenere sic quod dicto 

venditori dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 097v 16 do 12-01-1380. 

Henricus Ghezen soen verkocht aan Willelmus van Loen ½ morgen land in 

Lithoijen, ter plaatse gnd in het Lithoijer Broek, achter in de 

plaats gnd die Twee Hoeven, tussen Albertus Peters soen en Henricus 

Bits soen enerzijds en Henricus Mudeken anderzijds, strekkend vanaf 

de plaats gnd Hoetgrave tot aan de plaats gnd Wederschoot, belast met 

zegedijk, sluizen, sloten en waterlaten. 

 

Solvit. 

Henricus Ghezen soen dimidium iuger terre situm in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto int (dg: Lo) Littoijer Broec (dg: in 

loco) retro in loco dicto die Twee Hoeven inter hereditatem 

Alberti Peters soen et (dg: B) Henrici Bits soen ex uno et inter 

hereditatem Henrici Mudeken ex alio tendens a loco dicto Hoetgra-

(dg: ge)-ve ad locum dictum Wederscoet ut dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo de Loen promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis zeghedike #slusis# fossatis et aquaductibus ad 

hoc spectantibus ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 097v 17 do 12-01-1380. 

Walterus Eghens soen, Reijnerus van Holten en Bertoldus Luwe 

beloofden aan Henricus Maechelini 32 oude schilden met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1380) te betalen. 

 

Walterus (dg: G) Eghens soen Reijnerus (dg: de) van Holten 

Bertoldus Luwe promiserunt Henrico Maechelini XXXII aude scilde 

#seu valorem# ad nativitatis Domini proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 097v 18 do 12-01-1380. 

Walterus Eghens soen verkocht aan Henricus Maechelini 40 schapen van 

Zeeland, gnd Zeeuwse schapen, en 3 koeien, staande aan het huis van 

voornoemde Walterus in Empel. Voornoemde Walterus zal die schapen en 

koeien het komende jaar te schattinge onderhouden. De brief 

overhandigen aan Reijnerus van Holten. 

 

Solvit .. plack. 

Walterus Eghens soen XL oves de Zelandia dictas Seeussche Scaep et 

tres (dg: vaccas) vaccas consistentes ad domum dicti Walteri sitam 

in Empel ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Maechelini 

promittens ratam servare tali condicione quod dictus Walterus 

dictas oves et (dg: vacca) vaccas per annum proxime futurum ad jus 

stabilitionis (dg: q) tenebit. Testes datum supra. Traditur 

Reijnero de Holten. 

 

1176 mf3 C 11 f.98. 

 dominica post epyphanie: zondag 08-01-1380. 

 quinta post octavam epyphanie: donderdag 19-01-1380. 

 quinta post epyphanie: donderdag 12-01-1380. 

 

BP 1176 f 098r 01 zo 08-01-1380. 

Henricus gnd Stalpart ev Katherina dv Rutgherus van der Hellen 

verkocht aan Johannes van den Boegarde van Scijnle bv voornoemde 

Rutgherus een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit 1/9 deel, dat aan voornoemde 

Katherina gekomen was na overlijden van haar moeder Fijssia ev 

voornoemde Rutgherus, resp. dat aan haar zal komen na overlijden van 
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voornoemde Rutgherus, in alle goederen, die voornoemde Rutgherus en 

wijlen Fijssia tezamen bezaten toen voornoemde Fijssia overleed, van 

welk 1/9 deel voornoemde Rutgherus zijn vruchtgebruik aan voornoemde 

verkoper had overgedragen. 

 

Solvit. 

Henricus dictus Stalpart maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie Rutgheri van der Hellen hereditarie 

vendidit Johanni van den Boegarde de Scijnle (dg: here) fratri 

dicti Rutgheri hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et (dg: in 

#parochia et lo# Scijnle tradendam) in Busco tradendam ex nona 

parte que Katherine predicte de morte quondam Fijssie sue matris 

uxoris dudum dicti Rutgheri successione (dg: sunt) est advoluta et 

post mortem dicti Rut-(dg: ghiti)-gheri successione advolvetur in 

omnibus bonis hereditariis que dicti Rutgherus et quondam Fijssia 

pariter possiderant tempore quo dicta quondam Fijssia decessit 

quoque locorum consistentibus sive sitis et! (dg: de qu) dicebat et 

de qua nona parte dictus Rutgherus suum usufructum dicto venditori 

supportavit prout in litteris (dg: pro) quas vidimus (dg: here) 

promittens warandiam et aliam obligationem (dg: depon) ex parte 

sui deponere. Testes Scrage et Rover datum dominica post 

epyphanie. 

 

BP 1176 f 098r 02 zo 08-01-1380. 

Voornoemde Henricus droeg voornoemd 1/9 deel over aan voornoemde 

Rutgherus, voor de duur van zijn leven, belast met voornoemde 

erfpacht van 1 mud rogge, die voornoemde Rutgherus zal leveren. 

 

Solvit ?2 litteras ....... placken. 

Dictus Henricus dictam nonam partem (dg: dictam) dicto Rutghero 

supportavit ab eodem quamdiu dictus (dg: Rugghe #Rutghergh 

Rutgherus) predictus# Rutgherus vixerit in humanis et non ultra 

possidendam promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta dicta paccione unius modii siliginis quam dictus 

(dg: de) Rutgherus solvet ad suam vitam sic quod dicto Henrico 

dampna exinde non (dg: ex) eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098r 03 zo 08-01-1380. 

Voornoemde Rutgherus beloofde voornoemde erfpacht van 1 mud rogge te 

leveren, zodat voornoemde Henricus daarvan geen schade ondervindt. 

 

Dictus Rut promisit super omnia quod ipse dictam paccionem unius 

modii siliginis sic solvet ad vitam dicti Rutgheri sic quod dicto 

Henrico dampna exinde non eveniant quovismodo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098r 04 zo 08-01-1380. 

Johannes van Woesic ontlastte Johannes Heijnen soen, zijn broer Ghibo 

en Johannes Scijndelman van alle tegoederen, die zij aan hem 

verschuldigd waren. 

 
?Solvit. 

Johannes de Woesic (dg: p) quitum proclamavit Johannem Heijnen 

soen Ghibonem eius fratrem #et# Johannem Scijndelman a (dg: XV 

XXVII) ab omnibus creditis que sibi debebant in litteris 

scabinorum de Buscoducis ut dicebat usque in diem presentem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098r 05 do 19-01-1380. 

Katherina dvw Johannes gnd Hondertpont droeg over aan Boudewinus nzv 

Thomas gnd Boudekens soen van Liemde een stuk land in Boxtel, ter 
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plaatse gnd Liemde, tussen Theodericus zv Bartholomeus enerzijds en 

Henricus zvw Henricus gnd Mans soen anderzijds, belast met 

grondcijnzen. 

 

Solvit ?1 plack. 

Katherina filia quondam Johannis dicti Hondertpont cum tutore 

peciam terre sitam in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde 

inter hereditatem Theoderici filii Bartholomei ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii quondam Henrici (verbeterd uit: 

Heijrici) dicti Mans soen ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: Henrico et Gerardo fratribus liberis quondam 

Henrici dicti Foepken) #Boudewino filio (dg: Thome) naturali Thome 

dicti Boudekens soen de Liemde# promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: sex denariis census) #censibus 

dominorum fundi# exinde solvendis. Testes Scrage et Neijsel datum 

quinta post octavam epyphanie. 

 

BP 1176 f 098r 06 do 19-01-1380. 

De broers Henricus en Gerardus, kvw Henricus Foepken, ontlastten 

voornoemde Katherina van alle kwesties, waarmee ze haar lastig kunnen 

vallen. 

 

Solvit ....... + 

Dicti (dg: Rutgherus Henricus et Gerardus) #Henricus Gerardus 

fratres liberi quondam Henrici Foepken# quitam clamaverunt dictam 

Katherinam ab omnibus causis quibus ipsam #seu eius heredes# 

impetere potent a quocumque tempore ante diem presentem quacumque 

occacione ut dicebant promittentes ratam servare (dg: salvis 

dictis fratribus litteris sibi a dicta Katherina datis in dato 

presente). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098r 07 do 12-01-1380. 

Walterus gnd Eghens soen beloofde aan Johannes van Os gewantsnijder 

gedurende 6 jaar, elk jaar met Kerstmis 4 gulden pieter te betalen. 

 

Walterus dictus Eghens soen promisit Johanni de Os pannicide (dg: 

here) ad spacium sex annorum proxime futurorum quatuor gulden 

pieters ad nativitatis Domini persolvendos. Testes (dg: da) Scrage 

et Rover datum supra datum quinta post epyphanie. 

 

BP 1176 f 098r 08 do 12-01-1380. 

Henricus Raet verhuurde aan Rodolphus Hals, zijn zoon Herbertus en 

Johannes Ghiben soen de helft in 2 kampen, ter plaatse gnd die Hoeve, 

ter plaatse gnd in die Vijf Vierdeel, tussen Goeswinus Moedel van den 

Steenwege enerzijds en erfgoed gnd die Loeffoerse Hoeve anderzijds, 

voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (vr 11-

11-1379), per jaar voor 7 oude Franse schilden en 5 plakken met Sint-

Martinus te betalen, belast met zegedijk en waterlaten. Ze zullen 

voornoemde 2 kampen omgraven. De brief van de buitenlui overhandigen 

aan Rodolphus Hals. 

 

Henricus Raet medietatem ad se spectantem in duobus campis sitis 

in (dg: parochia) loco dicto die Hoeven in loco dicto in die Vijf 

Vierdeel inter hereditatem Goeswini Moedel van den Steenwege ex 

uno et inter hereditatem dictam die Loeffoerssche Hoeve ex alio 

(dg: et de qua medietate duobus campis reliqua medietas specan) ut 

dicebat locavit recto locacionis modo (dg: L) Rodolpho Hals 

Herberto suo filio et Johanni Ghiben soen ab eisdem ad spacium sex 

annorum a festo Martini proxime preterito sine medio sequentium 

possidendam (dg: pro) anno quolibet pro septem aude scilde Francie 

et (dg: quatuor) #V# placken dandis sibi ab alio anno dictorum 
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(dg: sept) sex annorum Martini et primo termino Martini proxime 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

exceptis aggeribus dictis zeghedijc et aquaductibus ad hanc de 

jure spectantibus et alii repromiserunt indivisi super omnia et 

quod ipsi dictos aggeres de zeghediken et (dg: fossa) aquaductos 

dictis sex annis durantibus taliter (dg: conserf) conservabunt 

quod dicto Henrico dampna exinde non eveniant quod ipsi dictos 

duos campos infra dictos sex annos bona et laudabiliter 

circonfodient. Testes datum supra. Tradetur littera extraneorum 

Rodolpho Hals. 

 

BP 1176 f 098r 09 do 12-01-1380. 

Rodolphus Hals beloofde aan voornoemde Henricus Raet 6 Brabantse 

dobbel met Vastenavond aanstaande (di 07-02-1380) te betalen. 

 

Rodolphus Hals promisit dicto Henrico Raet sex Brabant dobbel ad 

carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098r 10 do 12-01-1380. 

Heijmericus zvw Theodericus gnd Heijmerics soen beloofde aan 

Elizabeth dvw Lambertus van der After een lijfrente van 2 Hollandse 

dobbel met Sint-Remigius te betalen, gaande uit alle goederen van 

verkoper. 

 

(dg: ?G) Heijmericus filius quondam Theoderici dicti Heijmerics 

soen (dg: hereditarie vendidit) #promisit super habita et habenda 

se daturum et soluturum# Elizabeth filie quondam Lamberti van der 

After vitalem pensionem IIorum Hollant dobbel seu valorem (dg: 

solvendam ad vit) anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non 

ultra Remigii ex omnibus bonis habitis et habendis dicti 

venditoris (dg: testes datum supra) et cum mortua fuerit #etc#. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098r 11 do 19-01-1380. 

Henricus Bruijstens soen van Berlikem verkocht aan Udemannus gnd 

Meester een stuk land en aangelegen stuk beemd, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Beilver, naast voornoemde Udemannus enerzijds en naast 

voornoemde Henricus, met een waterlaat ertussen, anderzijds, met een 

eind strekkend aan de gemeint, belast met cijnzen aan de naburen. 

 

Henricus Bruijstens soen de Berlikem peciam terre et peciam prati 

ei adiacentem sitas in parochia de Berlikem in loco dicto Beilver 

(dg: inter) #contigue iuxta# hereditatem Udemanni dicti Meester 

(dg: ex uno et inter) #iuxta# hereditatem dicti Henrici quodam 

(dg: fossato communiter adiacentem ex alio) aquaducto (dg: ex 

alio) #interiacente# et tendentes cum (dg: ..) uno fine ad 

communitatem ut dicebat hereditarie vendidit dicto Udemanno 

promittens warandiam et obligationem (dg: questionem proximitatis) 

et aliam obligationem deponere exceptis censibus (dg: dn) 

vicinorum ibidem. Testes Scrage et Neijsel datum quinta post 

octavam epiphanie. 

 

BP 1176 f 098r 12 do 19-01-1380. 

Henricus Aben soen van Berlikem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Aben soen de Berlikem prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 098r 13 do 19-01-1380. 

Rijcoldus Belijen soen beloofde aan Walterus Delien soen 20 schilden, 

12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, op de komende 
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zomermarkt in Megen te betalen. 

 

Rijcoldus Belijen soen promisit Waltero Delien soen XX scilde 
!scilt XII Dordrecht placken pro scilt computato ad nundinas 

estivales megen[ses] proxime futuras persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 098r 14 do 19-01-1380. 

Willelmus Eelkini droeg over aan Johannes zv Truda een kamer met 

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

Truda gnd Mathijs enerzijds en erfgoed van Nijcholaus gnd Moelnere 

anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door voornoemde Johannes zv 

Truda. 

 

Willelmus Eelkini quandam cameram cum suo fundo sitam in Busco ad 

vicum dictum Buerde inter hereditatem Trude dicte Mathijs ex uno 

et inter hereditatem Nijcholai dicti Moelnere ex alio et 

attinentiis dicte camere cum suo fundo singulis et universis 

venditas sibi a Johanne filio Trude per (dg: sen) judicem mediante 

sententia prout in litteris hereditarie supportavit dicto Johanni 

filio Trude cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098r 15 do 19-01-1380. 

Johannes van den Boegarde zvw Arnoldus Bol droeg over aan Robbertus 

van Heuclem zvw Johannes van den Hulze een b-erfcijns van 35 

schelling, die transportant en zijn vrouw Agnes met Sint-Jan beuren, 

gaande uit huis en tuin gelegen naast de plaats gnd die Dungen, 

tussen Willelmus gnd Cepper enerzijds en de gemene weg anderzijds. 

 

Johannes van den Boegarde filius quondam Arnoldi Bol hereditarium 

censum XXXV solidorum quem ipse et Agnes eius uxor solvendum 

habent hereditarie nativitatis Johannis ex domo et orto sitis 

iuxta locum dictum die Dunghe inter hereditatem Willelmi dicti 

Cepper ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Robberto de Heuclem filio quondam Johannis 

van den Hulze promittens ratam servare et obligationem ex parte et 

sue uxoris deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098r 16 do 19-01-1380. 

Jacobus Dunnecop en Ludekinus gnd van den Valgat beloofden aan Ghibo 

van Best zvw Johannes 6 oude schilden met Letare-Jerusalem aanstaande 

(zo 04-03-1380) te betalen. 

 

Jacobus Dunnecop et Ludekinus dictus (dg: die Valke) #van den 

Valgat promiserunt Ghiboni de Best filio quondam Johannis# sex 

scuta antiqua ad letare Jherusalem proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 098r 17 do 19-01-1380. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098r 18 do 19-01-1380. 

Henricus van den Eirde zvw Walterus van Riel beloofde aan Willelmus 

van Gheffen zvw Goeswinus van Gheffen 300 Brabantse dobbel na maning 

te betalen. 
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Henricus (dg: filius quondam) van den Eirde filius quondam Walteri 

de Riel promisit #super habita et habenda# Willelmo de Gheffen 

filio quondam Goeswini de Gheffen CCC Brabant dobbel ad monitionem 

eius persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098r 19 ±do 19-01-1380. 

Udemannus gnd Meester verkocht aan Arnoldus van Andel een erfpacht 

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

gaande uit een erfpacht van 7 zester rogge, Bossche maat, die 

voornoemde verkoper met Lichtmis in Den Bosch beurt, gaande uit een 

stuk land in Veghel, tussen Aleijdis dv Johannes Rotart? enerzijds en 

Roverus gnd van den Ham en Arnoldus van der Lijmbeke anderzijds, voor 

welke pacht van 7 zester rogge, en cijnzen en pachten die eruit gaan, 

voornoemde Udemannus dat stuk land uitgegeven had aan E..gius zvw 

Nijcholaus gnd van der Zweenslaken. 

 

Udemannus dictus Meester hereditarie vendidit Arnoldo de Andel 

hereditariam !dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex hereditaria 

paccione septem sextariorum siliginis dicte mensure quam dictus 

venditor solvendam habet hereditarie termino solucionis #et loco# 

predicto ex quadam pecia terre sita in parochia de Vechel inter 

hereditatem Aleijdis filie Johannis Rotart? ex uno et inter 

hereditatem Roveri dicti van den (dg: Ham) Ham et Arnoldi van der 

Lijmbeke ex alio et pro qua paccione septem [sextariorum] 

siliginis et pro censibus et (dg: pe) paccionibus exinde solvendis 

dictus Udemannus dictam peciam terre E..gio filio quondam 

Nijcholai dicti van der Zweens[laken dederat ad] pactum prout in 

litteris quas vidimus promittens (dg: wa) super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf3 C 12 f.98v. 

 quinta post octavam epyphanie: donderdag 19-01-1380. 

 

BP 1176 f 098v 01 ±do 19-01-1380. 

Willelmus Uden soen verkocht aan Johannes van Nuwelant 1 morgen land 

in Geffen, op de gemeint, op de plaats gnd die Oostense Slag, tussen 

Henricus van Uden enerzijds en Hermannus zv Hermannus van Wetzelaer 

anderzijds. 

 

Willelmus #(dg: f)# Uden soen unum juger terre situm in parochia 

de Gheffen supra communitatem supra locum dictum die Oestenssche 

Slach inter hereditatem Henrici de Uden ex uno et inter 

hereditatem Hermanni filii Hermanni de Wetzelaer ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni de Nuwelant promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Scrage et Neijsel datum 

supra. 

 

BP 1176 f 098v 02 ±do 19-01-1380. 

Theodericus van Ghemert zv Ancelmus riemmaker beloofde aan Petrus van 

Zon 8¾ oude schild met Pasen aanstaande (zo 25-03-1380) te betalen. 

 

Theodericus de Ghemert filius Ancelmi corrigiator promisit Petro 

de Zon novem aude scilde minus quarta parte unius aude scilt ad 

pasca proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098v 03 ±do 19-01-1380. 

Johannes van der Borch en Walterus Mor beloofden aan Henricus van den 

Velde zv Willelmus van den Velde 49 Brabantse dobbel met Sint-Jan 
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aanstaande (zo 24-06-1380) te betalen. 

 

X 

Johannes van der Borch et Walterus Mor promiserunt Henrico van den 

Velde filio Willelmi van den Velde XLIX Brabant dobbel seu valorem 

ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098v 04 ±do 19-01-1380. 

Mechtildis wv Willelmus zv Nijcholaus zv Eefsa van Enghelen, Johannes 

zv voornoemde Mechtildis, Theodericus Kuijst ev Hilla, Bruijno gnd 

Brien zv Arnoldus van Wijc ev Mechtildis, dvw voornoemde Willelmus, 

verkochten aan Mechtildis Crulliarts de helft6 van een huis en erf, 

eertijds van wijlen Arnoldus gnd Crulliart, in Den Bosch, aan het 

eind van de Orthenstraat, tussen een poort aldaar op de sluis 

enerzijds en erfgoed van Johannes Stierken anderzijds, aan voornoemde 

wijlen Nijcholaus verkocht door Hermannus van Venle. Rodolphus en 

Yda, minderjarige kvw voornoemde Willelmus, zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Mechtildis relicta quondam #Willelmi filii# Nijcholai filii Eefse 

de Enghelen cum tutore Johannes filius eiusdem Mechtildis 

Theodericus Kuijst maritus et tutor legitimus ut asserebat Hille 

sue uxoris Bruijno dictus Brien filius Arnoldi de Wijc maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris filiarum dicti 

quondam (dg: Nijchi) #Willelmi# medietatem domus et aree que 

fuerant quondam Arnoldi dicti Crulliart site in Busco in vico 

Orthensi ad finem eiusdem vici inter (dg: por) portam consistentem 

ibidem supra slusam ex uno et inter hereditatem Johannis Stierken 

ex alio cum attinentiis dicte medietatis venditam dicto quondam 

Nijcholao ab Hermanno de Venle prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Mechtildi Crulliarts supportaverunt cum litteris et 

jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere et quod ipsi Rodolphum et Ydam liberos dicti 

quondam (dg: Nijcholai) #Willelmi# quamcito ad annos pubertatis 

pervenrint supra dicta medietate facient renunciare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 098v 05 ±do 19-01-1380. 

Johannes Nouden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Nouden soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098v 06 ±do 19-01-1380. 

Voornoemde koopster beloofde aan verkoopster Mechildis 44½ schild, 12 

Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Jan aanstaande 

(zo 24-06-1380) te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Dicta emptrix promisit dicte Mechildi venditrici (dg: X) LIIII #et 

dimidium# scilde scilicet XII Dordrecht placken pro scilt 

computato ad Johannis proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098v 07 ±do 19-01-1380. 

Everardus zvw Arnoldus gnd Ghenen soen verkocht aan Boudewinus gnd 

Otten soen een n-erfcijns van 20 schelling? geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 1 morgen land, onder de vrijdom van Den Bosch, op 

de plaats gnd op die Donk, tussen Baudewinus bv voornoemde verkoper 

                         
6 Zie → BP 1176 f 212v 16 za 20-07-1381, verkoop van een erfcijns uit 

deze helft van het huis. 
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enerzijds en voornoemde verkoper en zijn broer Jacobus anderzijds. 

 

Solvit 3 plack. 

Everardus filius #quondam# Arnoldi dicti Ghenen soen hereditarie 

vendidit Boudewino dicto Otten soen hereditarium censum XXti 
!monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex uno jugero 

terre sito infra libertatem oppidi de Busco supra locum dictum op 

die Donc inter hereditatem Baudewini fratris dicti venditoris ex 

uno et inter hereditatem dicti venditoris et Jacobi sui fratris ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam (dg: de) 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098v 08 ±do 19-01-1380. 

Johannes van der Hautart verkocht aan Henricus nzvw Johannes van den 

Mortel alle erfgoederen van Walterus gnd van den Mortel, gelegen 

onder Someren, aan hem verkocht door voornoemde Walterus. 

 

Solvit 3 plack. 

Johannes van der Hautart omnes et singulas hereditates Walteri 

dicti van den Mortel quoque locorum infra parochiam de Zomeren 

situatas venditas sibi a dicto Waltero prout in litteris 

hereditarie (dg: s) vendidit Henrico filio (dg: quon) naturali 

quondam Johannis van den Mortel supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098v 09 ±do 19-01-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 28 gulden pieter, 

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

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXVIII gulden pieter 

mediatim pasce et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098v 10 do 19-01-1380. 
Vergelijk: GAH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.133v, 19-01-1380. 

Gerardus zv Hermannus Bac ev Elizabeth dvw Henricus gnd Ghewantsnider 

verkocht aan Johannes Becker zvw Johannes gnd die Heirde een 

b-erfcijns van 9 oude groten, die wijlen hr Henricus van den Broec 

priester, vvw voornoemde Henricus Ghewantsnider, beurde uit 

erfgoederen van wijlen Godefridus van den Hezeacker en zijn vrouw 

Ermgardis, gelegen in Sint-Oedenrode, ter plaatse Houthem. Mocht de 

cijns binnen 10 jaar worden uitgewonnen, dan zal de verkoper aan de 

koper 7 oude schilden geven. Als de cijns binnen die 10 jaar niet 

wordt uitgewonnen blijft de belofte van garant van kracht. 

 

Gerardus filius Hermanni Bac maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elizabeth #sue uxoris# filie quondam Henrici dicti 

Ghewantsnider hereditarium censum novem grossorum antiquorum quem 

(dg: Henricus) dominus quondam Henricus van den Broec presbiter 

pater dicti quondam Henrici Ghewantsnider solvendum habuit 

hereditarie et annuatim ex #quibusdam# hereditatibus quondam 

Godefridi van den Hezeacker et Ermgardi sue uxoris sitis in 

parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Houthem ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Becker filio quondam Johannis dicti 

die Heirde (dg: ut dicebat) promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere in dicto censu existentem. 

Conventum est tamen quod si dictus census dicto emptori infra 

decem annos sine medio sequentes via juris evincatur #coram 
?scabinis de Busco# extunc dictus (dg: emptor) venditor dabit dicto 
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emptori septem scuta antiqua et illis mediantibus erit quitus a 

promissione dicte warandie si vero non evincatur infra X annos 

predictos extunc dicta promissio warandie durabit perpetue. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 098v 11 do 19-01-1380. 

Johannes Zwartbroec verkocht aan Petrus gnd die Scriver de helft7,8 

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

dat was van Gerardus Pasteijbecker en nu aan voornoemde Johannes 

behoort enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Pasteijbecker 

anderzijds, strekkend van de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed 

van Albertus ketelaar, te weten de helft aan de kant van voornoemd 

erfgoed van Johannes, welke helft aan hem was verkocht door Paulus 

gnd Herenman. Voornoemde koper Petrus zal op de tuin van voornoemde 

helft nimmer iets bouwen, waardoor het licht ontnomen wordt aan de 

vensters die thans de achterste kamer van het huis van wijlen 

Gerardus Pateijbecker, nu van voornoemde Johannes, heeft. 

 

Johannes Zwartbroec medietatem domus et arre site in Busco in vico 

ecclesie inter hereditatem que fuerat Gerardi Pasteijbecker nunc 

ad predictum Johannem spectantem ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Pasteijbecker ex alio tendentis a communi platea 

retrorsum ad (dg: here) hereditatem Alberti cacabarii scilicet 

illam medietatem que sita est in latere versus hereditatem 

predictam Johannis (dg: .......) venditam sibi a Paulo dicto 

Herenman prout in litteris hereditarie vendidit Petro dicto die 

Scriver supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere tali condicione annexa quod 

dictus Petrus emptor supra #ortum# dicte (dg: hereditatem) 

#medietatis# nunquam edificabit aliquod per quem lumen poterit 

impedari fenestris consistentibus pro presenti in #posteriori 

camera# domus quondam Gerardi Pateijbecker nunc ad predictum 

Johannem spectantis sita contigue iuxta dictem medietatem ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098v 12 do 19-01-1380. 

Voornoemde koper beloofde nimmer op de tuin van voornoemde helft te 

bouwen, als boven. 

 

Dictus emptor promisit super omnia quod ipse supra ortum dicte 

medietatis nunquam edificabit (dg: ..) ut ?eam supra. 

 

BP 1176 f 098v 13 do 19-01-1380. 

Theodericus van Zeelst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Zeelst prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098v 14 do 19-01-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 16 dobbel mottoen, 

48 Dordrechtse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Pinksteren 

aanstaande (zo 13-05-1380) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XVI dobbel mottoen scilicet 

XLVIII Dordrecht placken pro quolibet dobbel computato ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
7 Zie → BP 1176 f 161v 14 do 03-01-1381, verkoop van een erfcijns uit 

deze helft van het huis. 
8 Zie → BP 1176 f 233v 20 di 17-12-1381, verkoop van deze helft. 
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BP 1176 f 098v 15 do 19-01-1380. 

Willelmus Sticker, zijn zoon Wolterus en Henricus Houft beloofden aan 

Johannes zv mr Wolphardus van Ghiessen 7 oude schilden met Sint-

Remigius aanstaande (ma 01-10-1380) te betalen en 7 1/3 oude schild 

met Sint-Remigius over een jaar (di 01-10-1381). 

 

Willelmus Sticker Wolterus eius filius Henricus Houft promiserunt 

Johanni filio magistri Wolphardi de Ghiessen septem aude scilde ad 

festum Remigii proxime et septem aude scilde et terciam partem 

unius aude scilt ad Remigii proxime ultra annum persolvenda. 

Testes Cnode et Neijsel datum supra. 

 

BP 1176 f 098v 16 do 19-01-1380. 

Lambertus zvw Johannes gnd Matheus soen rademaker beloofde aan zijn 

moeder Oderadis nimmer iets van haar te eisen, zolang ze zal leven. 

 

Lambertus filius quondam Johannis dicti Matheus soen rotificis 

promisit super omnia Oderadi sue matri quod ipse nunquam petet 

aliquod seu alique a dicta Oderade sua (dg: matre) matre in 

judicio seculari vel spirituali #vel alias# quamdiu dicta Oderadis 

vixerit in humanis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098v 17 do 19-01-1380. 

Oderadis wv Johannes zv Matheus rademaker en haar zoon Lambertus 

droegen over aan Elizabeth van Woenssel dvw Johannes van Woenssel, 

tbv haar en haar natuurlijke kinderen Henricus, Johannes en Petrus, 

(1) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Boxtel, gaande uit een 

huis en tuin in Boxtel, ter plaatse gnd Groter Liemde, tussen 

Johannes gnd Goeswijns soen enerzijds en Stephanus gnd Weert en zijn 

broer Johannes Loze anderzijds, (2) hun deel in voornoemd huis en 

tuin. Voornoemde Oderadis behoudt uit voornoemd huis en tuin een 

b-erfcijns van 1 Vlaamse groot, zoals voornoemde Elizabeth erkende. 

 

Oderadis relicta quondam Johannis filii Mathei rotificis cum 

tutore et Lambertus eius filius hereditariam paccionem dimidii 

modii ordei mensure de Bucstel quam (dg: .. filii dictus quondam 

Johannes solvendam habuit) se solvendam habent hereditarie et 

annuatim ex domo et orto sitis in parochia de Bucstel ad locum 

dictum Groter Liemde inter hereditatem Johannis dicti Goeswijns 

soen ex uno et inter hereditatem Stephani dicti Weert et Johannis 

Loze sui fratris ex alio insuper totam partem et omne jus eis 

competentes quovismodo in domo et orto predictis hereditarie 

supportaverunt Elizabeth de Woenssel filie quondam Johannis de 

Woenssel #ad opus sui et ad opus Henrici Johannis et Petri suorum 

puerorum naturalium# promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere salvo tamen dicte Oderadi in 

dictis domo et (dg: area he) orto hereditario censu unius grossi 

(dg: antiqui) #Flandrie# ut dicta Elizabeth recognovit tali 

condicione quod dicta Elizabeth (dg: dict) premissa ad suam 

possidebit integraliter post eiusdem Elizabeth decessum ad dictos 

suos pueros naturales hereditarie devolvenda et si aliquis 

dictorum puerorum naturalium decesserit sine prole legitima extunc 

premissa ad alios eorum #superstites remanentes# integraliter 

divolventur. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098v 18 do 19-01-1380. 

Willelmus Jacobs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Jacobs soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 098v 19 do 19-01-1380. 

Sijmon van der Bolst en zijn broer Johannes van der Bolst beloofden 

aan Willelmus Balijart 10 2/3 Dordrechtse dobbel met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1380) te betalen, en hetzelfde bedrag met 

Kerstmis over een jaar (wo 25-12-1381). 

 

Sijmon van der Bolst et Johannes van der Bolst eius frater 

promiserunt Willelmo Balijart X Dordrecht dobbel et duas tercias 

partes unius Dordrecht dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime et tantum a nativitatis Domini proxime (dg: p) ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 098v 20 do 19-01-1380. 

(dg: Willelmus Balijart: 32 vademen land in Kessel, ter plaatse gnd 

Bonarts Kamp, tussen). 

 

(dg: Willelmus Balijart XXXII mensuras dictas vademen terre #ad se 

spectantes# sitas in parochia de Kessel in loco dicto Bonarts Camp 

inter). 

 

BP 1176 f 098v 21 do 19-01-1380. 

Willelmus zvw Johannes gnd smid van Helmont verklaarde dat alle 

achterstallige termijnen9 betaald zijn van een lijfrente10 van 30 pond 

geld, die Rutgherus zv Heijlwigis gnd van der Braken van Oerscot en 

Johannes die Groet van Herlaer szv voornoemde Heilwigis beloofd 

hadden aan voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus filius quondam Johannis dicti (dg: Smi) fabri de Helmont 

palam recognovit se fore satisfactum ab omnibus arrestadiis sibi 

deficientibus a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

de vitali pensione XXX librarum monete quam Rutgherus filius 

Heijlwigis dicte van der Braken de Oerscot et Johannes die Groet 

de Herlaer gener dicte Heilwigis promiserunt dicto Willelmo in 

litteris scabinorum ut dicebat. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 C 13 f.99. 

 Quinta post octavam epyphanie: donderdag 19-01-1380. 

 Quinta post Agnetis: donderdag: 26-01-1380. 

 Quinta post Agate: donderdag 09-02-1380. 

 Secunda post Agnetis: maandag 23-01-1380. 

 In festo conversionis Pauli: woensdag 25-01-1380. 

 In crastino conversionis Pauli: donderdag 26-01-1380. 

 Sabbato post conversionem Pauli: zaterdag 28-01-1380. 

 Secunda post conversionem Pauli: maandag 30-01-1380. 

 

BP 1176 f 099r 01 do 19-01-1380. 

Mr Arnoldus van Oesterwijc beloofde aan Marcelius van Gheffen de 

jongere 91 oude Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 07-02-

1380) te betalen. 

 

Magister Arnoldus de Oesterwijc promisit Marcelio de Gheffen 

juniori XCI aude scilde Francie seu valorem ad carnisprivium 

proxime persolvenda. Testes Cnode et Neijnsel datum quinta post 

octavam epyphanie. 

 

                         
9 Zie ← BP 1175 f 092r 01 wo 09-02-1368, betaling van vier 

achterstallige jaren van waarschijnlijk deze lijfrente. 
10 Zie ← BP 1175 f 117r 01 za 17-01-1372, verklaring dat Rutgherus 

van der Braken de afgelopen 16 jaar de lijfrente heeft betaald. 
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BP 1176 f 099r 02 do 19-01-1380. 

Walterus Herbrechts soen beloofde aan Johannes van de Kloot, tbv 

Johannes Wrede, 18 Hollandse dobbel met Pasen aanstaande (zo 25-03-

1380) te betalen. 

 

Walterus Herbrechts soen promisit Johanni de Globo ad opus 

Johannis Wrede XVIII Hollant dobbel ad pasca proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 099r 03 do 19-01-1380. 

Johannes zvw Johannes gnd Meester beloofde aan Johannes zvw Arnoldus 

Truden soen 9 mud rogge, Bossche maat, met Pinksteren aanstaande (13-

05-1380) te leveren. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Meester promisit super 

omnia Johanni filio quondam Arnoldi Truden soen novem modios 

siliginis mensure de Busco ad penthecostes proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 099r 04 do 19-01-1380. 

Johannes gnd van der Hille beloofde aan Johannes nzv Johannes van 

Meghen 7 oude schilden, uiterlijk met Pinksteren aanstaande (13-05-

1380) te betalen. 

 

X 

Johannes dictus van der Hille promisit Johanni filio naturali 

Johannis de Meghen septem scuta antiqua infra #hinc# et 

penthecostes proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 099r 05 do 19-01-1380. 

Willelmus Balijart verhuurde aan Sijmon van Bolst 32 vadem land in 

Kessel, ter plaatse gnd Boennarts Kamp, voor een periode van 2 jaar, 

per jaar voor 10 2/3 Dordrechtse dobbel mottoen met Kerstmis te 

betalen, belast met sloten, gelegen op het einde en de zijden van 

voornoemde 32 vadem. De huurder en met hem zijn broer Johannes van 

der Bolst beloofden die sloten te onderhouden. 

 

Solvit 3 plack. 

Willelmus Balijart XXXII (dg: v) mensuras terre dictas vademen #ad 

se spectantes# sitas in parochia de Kessel in loco dicto Boennarts 

Camp ut dicebat (dg: h) locavit recto locacionis modo Sijmoni van 

Bolst ab eodem ad spacium duorum annorum sine medio sequentium 

possidendas anno quolibet pro decem Dordrecht dobbel mottoen 

duabus (dg: parte) terciis partibus unius Dordrecht dobbel seu 

valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum duorum annorum 

nativitatis Domini (dg: et pro primo termino) promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis fossatis ad has 

spectantibus ibidem ad finem et ad latera dictarum XXXII 

mensurarum situatis et alter et cum eo Johannes van der Bolst eius 

frater indivisi super omnia et quod ipsi dictos fossatos dictis 

duobus annis durantibus in bona disposicione observabunt sic quod 

dicto Willelmo dampna exinde non eveniant quovismodo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 099r 06 do 26-01-1380. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keersberg, Johannes van 

Dijnter, Theodericus Luwe zvw Johannes Luwe en Willelmus Vos van 

Dijnter beloofden aan de secretaris, tbv Goeswinus van Aa, 200 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1380) te betalen. 
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Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keersberch 

Johannes de Dijnter (dg: Joh) Theodericus Luwe filius quondam 

Johannis Luwe Willelmus Vos de Dijnter promiserunt mihi ad opus 

(dg: Ger) Goeswini de Aa CC aude scilde (dg: ad seu valo) seu 

valorem in aureo ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes 

Meus et Neijnsel datum quinta post Agnetis. 

 

BP 1176 f 099r 07 do 26-01-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 099r 08 do 09-02-1380. 

Gerardus Roelen soen en Wouterus van der Eijkendonc beloofden aan 

Johannes van de Dijk 90 schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 

schild gerekend, met ....... te betalen, op straffe van 10 oude 

schilden aan de hertog. 

 

Gerardus Roelen soen et Wouterus van der Eijkendonc promiserunt 

Johanni de Aggere nonaginta scilde #scilicet# XII Dordrecht 

placken pro #quolibet# scilt computato ad (dg: feria quinta 

proxime ultra quindenam) #....... persolvendos# persolvendos sub 

pena X (dg: dobbel mottoen) #aude scilde# domino duci etc. Testes 

(dg: datum supra). Testes Cnode et Neijnsel datum quinta post 

Agate. 

 

BP 1176 f 099r 09 ma 23-01-1380. 

Wijnkinus van Spulle beloofde aan Rodolphus van den Greve 25 oude 

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

 

Wijnkinus de Spulle promisit Rodolpho van den Greve XXV aude 

scilde ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes (dg: 

datum supra) Meus et Neijnsel datum secunda post Agnetis. 

 

BP 1176 f 099r 10 ma 23-01-1380. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keersberch, Johannes 

van Bautherssem en Willelmus Vos van Dijnther beloofden aan Arnoldus 

van Os zvw Arnoldus Henssen soen van Os 37 oude schilden met 

Pinksteren aanstaande (zo 13-05-1380) te betalen. 

 

(dg: dominus) Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et 

de Keersberch Johannes de Bautherssem et Willelmus Vos de Dijnther 

promiserunt Arnoldo de Os filio quondam Arnoldi Henssen soen de Os 

XXXVII aude scilde ad penthecostes proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 099r 11 wo 25-01-1380. 

Theodericus Berwout beloofde aan zijn broer hr Henricus een 

lijfrente11 van 2 oude schilden, met Sint-Jan-Baptist te betalen, en 

10 oude schilden elk jaar op diens leven met Kerstmis te betalen, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Theodericus Berwout promisit super omnia se daturum et soluturum 

domino Henrico suo fratri (dg: here) vitalem pensionem II scutorum 

antiquorum anno quolibet ad vitam dicti domini Henrici nativitatis 

Johannis baptiste (dg: ex omnibus bonis dicti Theoderici et cum 

mortuus fuerit) et X aude scilde (dg: in fe) anno quolibet ad 

                         
11 Zie → BP 1178 f 216v 06 wo 10-03-1389, alle achterstallige 

termijnen zijn betaald van lijfrenten en renten. 
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vitam dicti domini Henrici nativitatis ex omnibus suis bonis et 

cum mortuus fuerit. Testes Rover et Lonijs datum in (dg: con) 

festo conversionis Pauli. 

 

BP 1176 f 099r 12 wo 25-01-1380. 

Arnoldus zvw Arnoldus Berwout beloofde aan zijn broer hr Henricus en? 

zijn broer Arnoldus een lijfrente12 van 2 oude schilden, met Sint-Jan 

op het leven van voornoemde hr Henricus te betalen, en een lijfrente 

van 10 oude schilden, met Kerstmis op het leven van voornoemde hr 

Henricus te betalen, gaande uit al zijn goederen. De brief 

overhandigen aan zijn broer Theodericus. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Berwout promisit super omnia se 

daturum et soluturum domino Henrico suo fratri #Arnoldo suo 

fratri# vitalem pensionem II scutorum antiquorum anno quolibet ad 

vitam dicti domini Henrici nativitatis Johannis et vitalem 

pensionem X aude scilde anno quolibet ad vitam dicti (dg: ?domini) 

domini Henrici nativitatis (dg: Johannis) #Domini# ex omnibus suis 

bonis et cum mortuus fuerit etc. Testes datum supra. Traditur 

Theoderico suo fratri. 

 

BP 1176 f 099r 13 do 26-01-1380. 

Arnoldus Veer van Hedel beloofde aan Marcelius van Gheffen de jongere 

112 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 13-05-1380) te 

betalen. 

 

Arnoldus Veer de Hedel promisit Marcelio de Gheffen (dg: de Gh) 

juniori centum et (dg: XV) XII aude scilde (dg: su) seu valorem ad 

penthecostes proxime persolvenda. Testes Scrage et Lonijs datum in 

crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1176 f 099r 14 do 26-01-1380. 

Heijlwigis van Oerle beloofde aan Petrus van Berze 16 pond, 1 

vliegute voor 12 penning gerekend, een helft te betalen met 

Pinksteren (zo 13-05-1380) en de andere helft met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1380). 

 

Heijlwigis de Oerle promisit Petro de Berze XVI (dg: aude) 

#libras# I vlieguijt pro XII denariis computato mediatim 

penthecostes proxime et mediatim Remigii proxime persolvendas. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 099r 15 za 28-01-1380. 

Adam zvw Johannes Luwe verpachtte aan Johannes van den Hoevel zvw 

Johannes gnd die Laet van der Donc de goederen gnd ten Biesen, in 

Aarle, voor een periode van 8 jaar, ingaande Pinksteren (zo 13-05-

1380) aanstaande, per jaar voor 16 mud rogge, 9 mud gerst en 1 mud 

haver, maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond te leveren. Johannes 

zal elk jaar aan Adam een zeinde geven, 8 vimmem vlas, bereid tot de 

hekel en 8 vrachten hooi, in Helmond te leveren. Alle beesten en 

varende gooed op voornoemde goederen zullen van Adam en Johannes 

gezamenlijk zijn. 

 

Solvit omnia. Scabini noluerunt. Solvit Jo. 

(dg: Theodericus) #Adam# filius quondam Johannis Luwe bona (dg: 

sua) dicta ten Bijesen sita in parochia de Arle cum suis 

attinentiis universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

ut dicebat dedit ad annuam paccionem Johanni van den Hoevel filio 

                         
12 Zie → BP 1178 f 216v 06 wo 10-03-1389, alle achterstallige 

termijnen zijn betaald van lijfrenten en renten. 
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quondam Johannis dicti die Laet van der Donc ab eodem ad spacium 

octo annorum (dg: sine medio) a penthecostes proxime futuro sine 

medio sequentium anno quolibet eorundem pro XVI modiis siliginis 

et novem modiis ordei et uno modio avene mensure de Helmont dandis 

dicto Ade ab alio anno quolibet eorum octo annorum purificatione 

et pro primo termino a purificatione proxime ultra (dg: annum) 

#duos annos# et in dicta parochia tradendis additis condicionibus 

sequentibus quod dictus Johannes dabit dicto Ade anno quolibet 

dictorum octo annorum unam decentem curiabilitatem et octo vimas 

linei parati et octo plaustra cespitum infra dictam parochiam 

tradendas item quod omnes bestie (dg: que) et bona pecoralia que 

erunt supra dicta bona dictis octo annis durantibus erunt dictorum 

Ade et Johannis communes et sub istis condicionibus promisit 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit super 

omnia. Testes (dg: S) Cnode et Scrage datum sabbato post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 099r 16 za 28-01-1380. 

Voornoemde Adam beloofde aan voornoemde Johannes 15 Brabantse dobbel 

met Kerstmis over 7 jaar (wo 25-12-1387) te betalen. De brieven van 

voornoemde Johannes afgeven aan Theodericus God... 

 

Dictus Adam promisit super omnia dicto Johanni XV Brabant dobbel a 

nativitatis Domini proxime ultra septem annos persolvendos. Testes 

datum supra. {Met haakjes, verwijzend naar BP 1176 f 099r 15 en BP 

1176 f 099r 16} (dg: Theoderico) Littere dicti Johannis Theoderico 

God... 

 

BP 1176 f 099r 17 wo 25-01-1380. 

Arnoldus zvw Arnoldus nzvw Petrus van Waderle droeg over aan Jacobus 

van Dijeperbeke zijn deel in 3 lopen roggeland, in Erp, ter plaatse 

gnd Binnen Hackenen, tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en kvw mr 

Nijcholaus van Gravia anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi filii naturalis quondam Petri de 

Waderle #totam partem et omne jus sibi competentes in# tribus 

lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Erpe in loco dicto 

Binnen Hackene[n] inter hereditatem predicti Arnoldi ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam magistri Nijcholai de Gravia 

ex alio ut dicebat hereditarie supportavit (dg: Ar) Jacobo de 

Dijeperbeke promittens ratam servare. Testes Heijme et Cnode datum 

in conversione Pauli Cnode dixit. 

 

BP 1176 f 099r 18 ma 30-01-1380. 

Henricus Grove vleeshouwer verkocht aan een zekere Coen van Tiel een 

huis13 en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Petrus van Bruheze enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes 

Cangieters, met een weg van 3 voet breed ertussen behorend aan 

voornoemde Henricus en zijn broers en zusters, anderzijds, welk huis 

en erf aan de kant van voornoemde wijlen Petrus 38 voet meet en aan 

de kant van voornoemde weg 36 voet, af te meten vanaf voornoemde 

gemene weg achterwaarts, met de helft van de wand die staat tussen 

voornoemd huis en het huis van Gerardus bv voornoemde Henricus, met 

het recht voornoemde weg te mogen gebruiken, de trap aan het einde 

van die weg naast het water, en de latrine naast voornoemde trap, 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 7 pond 15 schelling 

geld. Zou voornoemde Henricus later aan iemand toestemming geven die 

                         
13 Zie ← BP 1175 f 188r 05 za 19-05-1369, verkoop van een erfcijns 

van 26 schelling uit een erfcijns van 3 pond 5 schelling, gaande uit 

een deel van dit huis. 
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weg, trap en latrine te gebruiken, dan gebeurt dat zonder 

tegenwerping van voornoemde koper. 

 

Henricus Grove carnifex domum et aream sitam in Busco in vico 

Hijntamensi inter hereditatem #quondam# Petri de Bruheze ex uno et 

inter (dg: quandam viam) hereditatem quondam Johannis Cangieters 

quadam via (dg: spectante) tres pedatas in latitudine continente 

spectante #ad# dictum Henricum et suos fratres et sorores ex alio 

et (dg: que) que domus et area continet in latere versus dictam 

hereditatem dicti quondam #Petri# XXXVIII pedatas et in latere 

(dg: versus) #contigue# iuxta dictam viam (dg: ex) XXXVI pedatas 

mensurandas dictam domum et aream a dicta communi platea retrorsum 

(dg: versus versus ?aquam cu s) #cum# medietate parietis stantis 

inter dictam domum et inter domum Gerardi fratris dicti Henrici 

prout (?dg: in q) dicta domus et area ibidem est sita ut dicebat 

hereditarie vendidit communiter dicto Coen de Tiel simul cum pleno 

jure (dg: eundi et redeundi a dicto) utendi #libere# a dicto 

emptore et sua familia quam habebit pro quocumque tempore futuro 

dicta via scilicet a dicto vico usque communem (dg: plateam) 

#domum# et gradu stante (dg: iuxta) ad finem dicte vie iuxta 

dictam aquam et cloaca (dg: qu) sita iuxta dictum gradum prout 

huiusmodi via gradus et cloaca ibidem sunt sita #ut dicebat# 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis (dg: ex) et hereditario censu septem librarum 

et quindecim solidorum monete exinde solvendis ut dicebat tali 

condicione annexa quod dictus emptor et sua familia quecumque 

fuerit pro tempore libere utetur et poterit frui perpetue dictis 

via gradu et cloaca hoc salvo si aliquis postmodum (dg: fuerit) 

habuerit licenciam a dicto Henrico utendi dictis via gradu et 

cloaca qu... (dg: ill) illis eisdem via gradu et cloaca uti 

poterit sine contradictione dicti emptoris (dg: ?habet ?etc). 

Testes Cnode et Neijnsel datum secunda post conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 099r 19 ma 30-01-1380. 

Gerardus Vleeschehouwer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Vleeschehouwer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 099r 20 ma 30-01-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 26 Brabantse dobbel 

met Pinksteren aanstaande (zo 13-05-1380) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXVI Brabant dobbel seu 

valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 D 01 f.99v. 

 Tercia post conversionem Pauli: dinsdag 31-01-1380. 

 In festo Brigide: woensdag 01-02-1380. 

 In crastino purificationis: vrijdag 03-02-1380. 

 

BP 1176 f 099v 01 ma 30-01-1380. 

Hr Theodericus, Gerardus, Elizabeth, Aleijdis en Gertrudis, kvw 

Gerardus Raet, Willelmus van Mulsen ev Hilla, en Rodolphus Kuijst ev 

Frederima, dvw voornoemde Gerardus, en Gerardus zvw Henricus van den 

Laer verkochten aan Henricus Raet hun deel, dat aan hen gekomen was 

na overlijden van voornoemde Gerardus Raet en diens vrouw Gloria, in 

een huis en erf van voornoemde wijlen Gerardus, in Den Bosch, aan de 

Markt, tussen erfgoed van wijlen hr Johannes Rover enerzijds en 

erfgoed van wijlen Ghisbertus van Vlochoven anderzijds. 
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Dominus Theodericus Gerardus Elizabeth Aleijdis Gertrudis liberi 

quondam Gerardi Raet #cum tutore# Willelmus de Mulsen maritus et 

tutor legitimus ut asserebat (dg: Heijlwigis) #Hille# sue uxoris 

et Rodolphus Kuijst maritus et tutore legitimus ut asserebat 

Frederime sue uxoris filiarum dicti quondam (dg: Henrici) Gerardi 

et Gerardus filius quondam Henrici van den Laer totam partem et 

omne jus eis de morte quondam dicti Gerardi Raet et Glorie sue 

uxoris successione advolutas in domo et area (dg: sita) dicti 

quondam Gerardi sita in Busco ad forum inter hereditatem quondam 

domini Johannis Rover ex uno et inter hereditatem quondam 

Ghisberti de Vlochoven ex alio ut dicebant hereditarie (dg: 

vendidit su) vendiderunt Henrico Raet promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Cnode Neijnsel Scrage et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 099v 02 ma 30-01-1380. 

Theodericus zvw Bartholomeus maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Henricus zvw Rodolphus van Zulikem met 

zijn goederen. 

 

Theodericus filius quondam Bartholomei omnes vendiciones (dg: 

facta) et alienaciones factas ab (dg: ...) Henrico filio quondam 

Rodolphi de Zulikem cum suis bonis calumpniavit. Testes (dg: 

datum) Leonius et Neijsel datum supra. 

 

BP 1176 f 099v 03 di 31-01-1380. 

Lucas zvw Bartholomeus gnd Meus van Beke verkocht aan Gheerlacus van 

Erpe (1) alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn voornoemde vader Bartholomeus, resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn moeder Bela, (2) alle goederen, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn oom hr Arnoldus Vrien! dekaan 

van Sint-Oedenrode, (3) alle andere goederen, van voornoemde Lucas. 

De brief overhandigen aan mr Johannes van Beke of voornoemde 

Gheerlacus. 

 

Lucas filius quondam Bartholomei dicti Meus de Beke omnia et 

singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de 

morte quondam dicti Bartholomei sui patris successione advoluta et 

post mortem Bele sue matris successione advolvenda atque omnia 

bona sibi de morte quondam domini Arnoldi Vrien! decani rodensis 

sui avunculi successione (dg: advolvenda) advoluta necnon omnia et 

singula bona alia bona #hereditaria et parata# dicti Luce 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Gheerlaco de Erpe promittens (dg: ratam servare et 

obligationem ex) warandiam. Testes Cnode et Scrage datum tercia 

post conversrionem Pauli. Tradetur littera magistro Johanni de 

Beke seu dicto Gheerlaco. 

 

BP 1176 f 099v 04 di 31-01-1380. 

Henricus zvw Henricus zvw Henricus Marcelijs soen beloofde aan 

Johannes zvw Arnoldus zv Jutta van Vlimen smid, tbv Luijtgardis sv 

voornoemde Johannes, 20 Braband dobbel met Kerstmis aanstaande (di 

25-12-1380) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Henrici filii quondam Henrici Marcelijs 

soen promisit super omnia Johanni filio quondam Arnoldi (dg: de 

Vlimen) filii Jutte de Vlimen fabri #ad opus Luijtgardis sororis 

dicti Johannis# XXti Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 099v 05 di 31-01-1380. 
Vergelijk: GAH THG regest 840, 31-01-1380. 

Willelmus gnd van Langhelaer verkocht aan Johannes zvw Gheerlacus 

Cnode een n-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over 1 jaar (za 02-02-1381), 

gaande uit de tiende van de villa van Zeelst. 

 

Willelmus dictus de Langhelaer hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Gheerlaci Cnode hereditariam paccionem septem modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

primo termino ultra annum et in Busco tradendam ex decima ville de 

Zeelst spectante ad dictum venditorem ut dicebat promittens (dg: 

w) super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 099v 06 wo 01-02-1380. 

Petrus zvw Enghelbertus Ludinc Dicbier verhuurde aan Denkinus Luwe 

van Empel 2 kampen ter plaatse gnd die Kuikse Kamp, tussen erfgoed 

van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Egidius van de Doorn 

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

Martinus (vr 11-11-1379). 

 

Petrus filius quondam Enghelberti Ludinc Dicbier duos campos sitos 

(dg: iuxta locum dictum) in loco dicto die Kuij#c#sche Camp inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter 

hereditatem Egidii de Spina ex alio ut dicebat locavit recto 

locacionis modo Denkino Luwe de Empel ab eodem ad spacium trium 

annorum post festum Martini hyemalis proxime (dg: per) preteritum 

sine medio sequentium possidendos promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Cnode et Neijsel datum in festo 

Brigide. 

 

BP 1176 f 099v 07 wo 01-02-1380. 

Voornoemde Denkinus beloofde aan voornoemde Petrus 61 Dordrechtse 

dobbel met Sint-Martinus over 2 jaar (di 11-11-1382) te betalen. 

 

Dictus Denkinus promisit super omnia dicto Petro LXI Dordrecht 

dobbel a Martini proxime futuro ultra (dg: annos) duos annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 099v 08 wo 01-02-1380. 

Hubertus van Ghemert gaf uit aan Arnoldus zv Mijchael gnd van der 

Heelderdonc de helft van een stuk land in de dingbank van Gemert, ter 

plaatse gnd Jans Sweemmelden soen Hoeve, tussen Jacobus gnd des 

Visschers soen enerzijds en Emondus nzvw Theodericus van Ghemert 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijnzen, en thans voor een n-erfpacht14 van ½ 

mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit Arnoldus. 

Hubertus de Ghemert #medietatem ad se spectantem# pecie terre 

sitam in jurisdictione de Ghemert in (dg: ..) loco dicto Jans 

Sweemmelden soen Hoeve inter hereditatem Jacobi dicti des 

Visschers soen (dg: ex uno et inter hereditatem) ex uno et inter 

hereditatem Emondi filii naturalis quondam Theoderici de Ghemert 

ex alio ut dicebat tendentis cum uno fine ad communem plateam ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Arnoldo filio (dg: 

quondam) Mijchaelis dicti van der Heelderdonc ab eodem hereditarie 

possidendam pro censibus dominorum fundi exinde prius de jure 

                         
14 Zie → BP 1176 f 241r 15 do 06-02-1382, overdracht van de pacht aan Arnoldus zv 
Mijchael gnd van der Heelderdonc. 
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solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Ghemert danda dicto Huberto ab alio 

hereditarie purificatione (dg: et primo) et in Busco tradenda ex 

dicta medietate promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 099v 09 wo 01-02-1380. 

Walramus van Benthem beloofde aan Henricus Vos van Hezewijc 52 oude 

Franse schilden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1380) te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Walramus de Benthem promisit habita et habenda Henrico Vos de 

Hezewijc LII aude scilde Francie seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvenda. Testes Scrage et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 099v 10 wo 01-02-1380. 

Willelmus zvw Nijcholaus Brodeken ev Margareta dvw Willelmus gnd 

Wijnman verkocht aan Willelmus zvw Willelmus (1) de helft in een stuk 

land gnd het Goer van voornoemde wijlen Willelmus, in Blaerthem Sint-

Severinus, ter plaatse gnd in het Goer, tussen Johannes gnd 

Goedewarts enerzijds en Godefridus szv Egidius gnd Secker anderzijds, 

(2) de helft in een beemd van voornoemde wijlen Willelmus, in 

Woensel, ter plaatse gnd Straenthen?, tussen Henricus van der Hagen 

enerzijds en kvw Henricus van der Bruggen anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Nijcholai Brodeken maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie quondam Willelmi 

dicti Wijnman medietatem ad spectantem in pecia terre dicta tGoer 

dicti quondam Willelmi sita in parochia de Blaertem Severijn in 

loco dicto int Goer inter hereditatem Johannis dicti Goedewarts ex 

uno et inter hereditatem Godefridi (dg: ..) generi Egidii dicti 

Secker ex alio #+ {BP 1176 f 099v 11 invoegen}# ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Willelmi promittens 

(dg: warandiam et obligationem) ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere etc. Testes Scrage et Neijsel datum supra. 

 

BP 1176 f 099v 11 wo 01-02-1380. 

+ et medietatem ad se spectantem in prato dicti quondam Willelmi 

sito in parochia de Woensel in loco dicto St[r?]aenthen inter 

hereditatem (dg: ?W) Henrici van der Hagen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici van der Bruggen ex alio. 

 

BP 1176 f 099v 12 wo 01-02-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 42 Brabantse 

dobbel, een helft te betalen met Hemelvaart (do 03-05-1380) en de 

andere helft met Maria-Geboorte aanstaande (za 08-09-1380). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XLII Brabant dobbel 

mediatim ad ascensionem et mediatim ad nativitatis Marie proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 099v 13 vr 03-02-1380. 

Arnoldus van Enode beloofde aan Egidius Zeelmaker 66 oude Franse 

schilden met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1381) te betalen. 

 

Arnoldus de Enode promisit Egidio Zeelmaker LXVI aude scilde 

monete Francie seu valorem ad purificationem proxime persolvenda. 

Testes Meus et Neijsel datum in crastino purificationis. 

 

BP 1176 f 099v 14 vr 03-02-1380. 

Henricus zvw Theodericus Posteel beloofde aan Godescalcus Roesmont 7 
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mud rogge, Bossche maat, en 18 pond was, Bosch’ gewicht, een helft te 

leveren met Letare-Jerusalem (zo 04-03-1380) en de andere helft met 

Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1380), in Den Bosch, aan het woonhuis 

van voornoemde Godescalcus. 

 

Henricus filius quondam Theoderici Posteel promisit (dg: Goderfido 

Godescalco filio) Godescalco Roesmont septem modios siliginis 

mensure de Busco et XVIII libras cere ponderis de Busco mediatim 

ad letare Jherusalem et mediatim nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes (dg: datum) et in Busco ad domum habitationis 

dicti Godescalci tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 099v 15 vr 03-02-1380. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem en Gerardus van de Doorn 

beloofden aan Henricus Jozollo etc 50 oude Franse schilden met Pasen 

aanstaande (zo 25-03-1380; 26+25=51 dgn) te betalen, op straffe van 

2. 

 

Godefridus filius quondam Andree de Berlikem et Gerardus de Spina 

promiserunt Henrico Jozollo etc L aude scilde Francie ad pasca 

proxime persolvenda sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 099v 16 vr 03-02-1380. 

Willelmus zvw Hubertus van Volkel en Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem beloofden aan Henricus Jozollo etc 32 oude Franse schilden 

met Pasen aanstaande (zo 25-03-1380; 26+25=51 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Willelmus filius quondam Huberti de Volkel et Godefridus filius 

#quondam# Andree de Berlikem promiserunt Henrico Jozollo etc XXXII 

aude scilde Francie ad pasca proxime persolvenda sub pena II. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 099v 17 vr 03-02-1380. 

Johannes van Ghewanden beloofde aan Adam van Mierd, tbv Henricus 

Wilde en Henricus van den van den Kerchove, een n-erfcijns van 25 

Brabantse dobbel, met Sint-Jan te betalen, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Johannes de Ghewanden promisit super habita et habenda Ade de 

Mierd ad opus Henrici Wilde et Henrici van den van den Kerchove 

seu alterius eorundem quod ipse dabit et solvet dictis Henrico et 

Henrico seu eorum alteri hereditarium censum XXV (dg: aude scilde 

scilde) Brabant dobbel hereditarie nativitatis Johannis ex omnibus 

et singulis suis bonis habitis et habendis quocumque 

consistentibus sive sitis. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 D 02 f.100. 

 sabbato post purificationem: zaterdag 04-02-1380. 

 in crastino Aghate: maandag 06-02-1380. 

 Quarta post Agathe: woensdag 08-02-1380. 

 quinta post Agathe: donderdag 09-02-1380. 

 

BP 1176 f 100r 01 za 04-02-1380. 

Mr Wolphardus van Ghijessen verkocht aan Bruijstinus zvw Bruijstinus 

van Oesterwijc een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, die Rodolphus zvw Ghisbertus gnd Zorghe gekocht 

had van Theodericus zv Willelmus zvw een zekere Coenen ev Margareta 

dv Johannes zv Valco gnd van Alem, en welke pacht nu aan hem behoort. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1380 01. 

 

36 

Magister Wolphardus de Ghijessen hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione (dg: ex) quam paccionem Rodolphus filius quondam 

Ghisberti dicti Zorghe erga Theodericum filium Willelmi filii 

quondam dicti Coenen maritum et tutorem legitimum Margarete sue 

uxoris filie Johannis filii Valconis dicti de Alem emendo 

acquisiverat #et quam nunc ad se spectare dicebat# prout in 

litteris hereditarie vendidit Bruijstino filio quondam Bruijstini 

de Oesterwijc supportavit cum litteris #et aliis# et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et (dg: 

dicti quondam) heredum dicti quondam Rodolphi deponere. Testes 

Cnode et Scrage datum sabbato post purificationem. 

 

BP 1176 f 100r 02 za 04-02-1380. 

Henricus Dicbier van Mierle, Gerardus van Berkel, Arnoldus Stamelart 

van de Kelder en Gheerlacus van Erpe beloofden aan jkvr Margarata wv 

Goeswinus Moedels Dicbiers 200 oude schilden met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1380) te betalen. 

 

Henricus Dicbier de Mierle Gerardus de Berkel Arnoldus Stamelart 

de Penu et Gheerlacus de Erpe promiserunt domicelle Margarate (dg: 

..) relicte quondam Goeswini Moedels Dicbiers (dg: ....) ducentos 

aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Scrage et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 100r 03 za 04-02-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 100r 04 za 04-02-1380. 

Jkvr Katherina wv Walterus Bac van Broechoven machtigde Johannes 

Lijsscap zvw Thomas Valant haar renten en tegoeden etc te vragen. 

 

Domicella Katherina relicta quondam Walteri Bac de Broechoven 

dedit potestatem Johanni Lijsscap filio quondam Thome Valant 

petendi suos redditus et credita etc. Testes Lonijs et Neijsel 

datum supra. 

 

BP 1176 f 100r 05 za 04-02-1380. 

Bodo zvw Bodo van Tiela verkocht aan Johannes van Orthen een 

b-erfcijns van 36 schelling geld, die Johannes die Joncker hem met 

Lichtmis moet betalen, gaande uit een morgen land in die Slagen, die 

was van wijlen voornoemde Bodo van Tiela. 

 

Bodo filius quondam Bodonis de Tiela hereditarium censum XXXVI 

solidorum monete quem Johannes die Joncker sibi solvere (dg: here) 

tenetur hereditarie purificatione ex quodam jugero terre sito in 

die Slagen (dg: inter hereditatem) quod juger fuerat quondam 

Bodonis de Tiela predicti (dg: he) ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni de Orthen promittens warandiam et obligationem in dicto 

censu deponere. Testes Meus et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 100r 06 za 04-02-1380. 

Cristianus bakker zvw Albertus van den Berge verkocht aan Johannes 

van Cromvoert zv Arnoldus gnd die Zegher een huis en erf in Den 

Bosch, in een straatje dat loopt van het woonhuis van Gerardus gnd 

metten Koijen tot aan de huizinge van Henricus van Mierd, naast 

erfgoed van Rodolphus bakker enerzijds en erfgoed waarin Lupkinus 

wollenklerenwever woont anderzijds, aan hem verkocht door Philippus 
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zvw Bodo zvw Ghisbertus timmerman en Franco gnd van Haren. 

 

Cristianus pistor filius quondam Alberti van den Berge domum et 

aream sitam in Busco in quodam viculo tendete a domo mansionis 

Gerardi dicti metten Koijen usque (dg: here) habitationis Henrici 

de Mierd iuxta hereditatem Rodolphi pistoris ex uno et inter 

hereditatem in qua Lupkinus textor laneorum commoratur ex alio 

venditam sibi a Philippo filio quondam Bodonis filii quondam 

Ghisberti carpentatoris et Francone dicto de Haren (dg: suo 

genero) prout in litteris hereditarie vendidit Johanni de 

Cromvoert filio Arnoldi dicti die Zegher supportavit cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 100r 07 za 04-02-1380. 

Johannes zvw Albertus van den Berge verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Alberti van den Berge prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 100r 08 za 04-02-1380. 

Voornoemde koper Johannes van Cromvoert zv Arnoldus gnd die Zegher 

beloofde aan voornoemde verkoper Cristianus Bakker zvw Albertus van 

den Berge 15½ Dordrechtse dobbel met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-

1380) en hetzelfde bedrag met Sint-Jan over 1 jaar (ma 24-06-1381) te 

betalen. Opstellen in 2 brieven. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XV et dimidium Dordrecht 

dobbel (dg: ad n) seu valorem ad nativitatis Johannis proxime et 

tantum a nativitatis Johannis proxime ultra annum. Testes datum 

supra. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1176 f 100r 09 za 04-02-1380. 

Erenbertus van der Strijpt en zijn vrouw Yda dv Willelmus van 

Overacker verklaarden dat Franco gnd Nollekens 6 2/3 Brabantse dobbel 

mottoen en 3 1/3 Brabantse dobbel heeft betaald, die voornoemde 

Franco aan hen verschuldigd was wegens de huur van 1/3 deel, aan 

voornoemde Yda behorend, in een huis en erf in Den Bosch, aan de 

Markt, naast erfgoed van Theodericus van Mierfelt. 

 

(dg: Yda) Erenbertus van der Strijpt maritus Yde sue uxoris filie 

Willelmi de Overacker et dicta Yda palam recognoverunt se fore 

satisfactum a Francone dicto Nollekens de sex Brabant dobbel 

mottoen et duabus (dg: par) terciis partibus unius Brabant dobbel 

atque de (dg: fe) tribus Brabant dobbel et tercia parte unius 

Brabant dobbel (dg: scilicet in abbreviationem totius pecun) quos 

dictus Franco sibi debebat de terminis preteritis occacione 

locacionis (dg: d) tercie partis ad dictam Ydam spectantis in domo 

et area sita in Busco ad forum iuxta hereditatem Theoderici de 

Mierfelt #locate dicto Franconi a dicta Yda# prout in litteris 

dicebat contineri. Testes Scrage et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 100r 10 za 04-02-1380. 

Lambertus Bathen soen, Walterus ?zvw Bodo van Tiela en Albertus zv 

Laurencius Kersmaker beloofden aan Godefridus Sceijvel en Johannes 

Lijsscap, gedurende de 8 eerstkomende maanden, op de laatste dag van 

elke maand, 10 Brabantse dobbel te betalen. De eerste, tweede, derde 

en vierde brief, tot aan de maand juni, zijn geschreven. 
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Lambertus Bathen soen Walterus !quondam Bodonis de Tiela Albertus 

filius Laurencii Kersmaker #promiserunt Godefrido Sceijvel et 

Johanni Lijsscap seu eorum alteri# ad spacium (dg: he d) octo (dg: 

s) mensium proxime futurorum quolibet mense X Brabant dobbel ad 

ultimum #diem# cuiuslibet mensis predicti persolvendos et pro 

primo termino ad ultimum diem mensis presentis. Testes datum 

supra. Prima est scripta et secunda et tercia et quarta usque ad 

mensem junii. 

 

BP 1176 f 100r 11 za 04-02-1380. 

Henricus Raet beloofde aan Johannes zvw Willelmus van Oijen 18½ oude 

Franse schilden met Pinksteren aanstaande (zo 13-05-1380) te betalen. 

 

Henricus Raet promisit Johanni (dg: -s) filio quondam Willelmi de 

Oijen XVIII et dimidium aude scilde Francie seu valorem ad 

penthecostes proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 100r 12 ma 06-02-1380. 
Vergelijk: GAH THG regest 841, 06-02-1380. 

Willelmus van Langhelaer verkocht aan Bartholomeus gnd Meus van 

Berghen snijder een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de tiende van de villa 

van Zeelst, reeds belast met de onraad. 

 

Willelmus de Langelaer hereditarie vendidit Bartholomei dicti Meus 

#de Bergen# sartori hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco tradendam ex decima #ville# de Zeelst #nunc# ad dictum 

Willelmum spectante ut dicebat promittens #supra habita et 

habenda# warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

oneribus dictis onraet exinde prius solvendis promisit supra 

habita et habenda sufficientem facere. Testes Scrage et Neijsel 

datum in crastino Aghate. 

 

BP 1176 f 100r 13 ma 06-02-1380. 

Marcelius van Gheffen droeg over aan Willelmus van Niehoeve en 

Henricus den Jegher 112 oude schilden, aan hem beloofd door Arnoldus 

Beer van Hedel. 

 

Marcelius de Gheffen C et XII aude scilde promissa sibi ab Arnoldo 

Beer de Hedel prout in litteris supportavit Willelmo van Niehoeve 

et Henrico den Jegher seu eorum alteri cum litteris et jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 100r 14 ma 06-02-1380. 

Marcelius van Gheffen de jongere en zijn oom Marcelius van Gheffen 

beloofden aan voornoemde Willelmus en Henricus 34 Dordrechtse dobbel 

met Pinksteren aanstaande (zo 13-05-1380) te betalen. 

 

Marcelius de Gheffen junior et Marcelius de Gheffen eius avunculus 

promiserunt dictis Willelmo et Henrico seu eorum alteri XXXIIII 

Dordrecht dobbel ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 100r 15 wo 08-02-1380. 

Johannes van Amstel en zijn broer Arnoldus, zvw Theodericus Prijem, 

droegen over aan Willelmus van Waderle een b-erfcijns van 4 pond 

geld, die Willelmus van Waderle aan voornoemde Johannes beloofd had, 

tbv hem en voornoemde Arnoldus, een helft te betalen met Sint-Andreas 

en de andere helft met Pasen, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, in 

een straat die loopt van het midden van de Vughterstraat naar het 
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huis van Postel richting de Vismarkt, tegenover erfgoed van mr 

Johannes van Andel, op de hoek aldaar, tussen erfgoed van Gerardus 

van Orthen enerzijds en de gemene weg anderzijds. 

 

Johannes de Amstel (dg: et Johannes.. filius) #et Arnoldus eius 

frater filii# quondam Theoderici Prijem (dg: ..) hereditarium 

censum quatuor librarum monete quem Willelmus de Waderle promisit 

se daturum et soluturum dicto Johanni ad opus sui et ad opus dicti 

Arnoldi sui fratris hereditarie mediatim Andree et mediatim pasce 

ex quadam hereditate sita in Busco in vico tendente a medio vici 

Vuchtensis ad domum de Postula versus forum piscium in opposito 

hereditatis magistri Johannis de Andel supra conum ibidem inter 

hereditatem Gerardi de Orthen ex uno et inter (dg: l) communem 

plateam ex alio prout in litteris hereditarie supportaverunt (dg: 

Henrico filio quondam Theoderici Posteel) #Willelmo de Waderle# 

cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Scrage et Lonijs datum quarta post 

Aga[the]. 

 

BP 1176 f 100r 16 wo 08-02-1380. 

Henricus gnd Posteel zvw Theodericus gnd Posteel droeg over aan 

Willelmus van Waderle een huis15 en erf van Ghibo gnd Kuijf, in Den 

Bosch, achter het klooster van de Minderbroeders, bij het Klein 

Begijnhof, voor het huis en erf van Gerardus Abts, aan hem 

gerechtelijk verkocht door Theodericus van Zeelst. 

 

Henricus dictus Posteel filius quondam Theoderici dicti Posteel 

domum et aream Ghibonis dicti Kuijf sitam in Busco retro claustrum 

fratrum minorum prope parvum beghinagium ante domum et aream 

Gerardi Abbatis venditam sibi a Theoderico de Zeelst per judicem 

mediante sententia etc prout in litteris hereditarie supportavit 

Willelmo de (dg: Wad) Waderle cum (dg: ..) jure promittens ratam 

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

 

BP 1176 f 100r 17 do 09-02-1380. 

Johannes Keijster beloofde aan Lambertus gnd Col van Rotterdam 133 

oude schilden met Pasen aanstaande (zo 25-03-1380) te betalen. 

 

Johannes Keijster promisit super omnia Lamberto dicto Col de 

Rotterdam C et XXXIII aude scilde seu valorem ad pasca proxime 

persolvenda. Testes Meus [et] Neijsel datum quinta post Agathe. 

 

BP 1176 f 100r 18 do 09-02-1380. 

Eligius zvw Johannes van Casteren verkocht aan Everardus gnd Ervart 

zvw Gerardus van den Kerchof van Berze een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

een akker gnd die Groot Akker en een huis en tuin in Boxtel, ter 

plaatse gnd Enrode, tussen Johannes gnd Moen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, belast met grondcijnzen. 

 

Eligius filius quondam Johannis de Casteren hereditarie vendidit 

(dg: Everdo dicto Ev) Everardo dicto (dg: Eer) Ervart filio 

quondam Gerardi van den Kerchof de Berze hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex quodam agro dicto die Groet 

Acker #et domo et orto# sito in parochia de Bucstel in loco dicto 

Enrode inter hereditatem (dg: he) Johannis dicti Moen ex uno et 

inter communem plateam ex alio (dg: et ex orto et domo sitis 

                         
15 Zie → BP 1176 f 102v 01 di 28-02-1380, uitgifte van kennelijk dit 

huis en erf, nu aangeduid als hofstad. 
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ibidem in parochia et loco predictis inter hereditatem) ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi promisit super omnia sufficientem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 100r 19 do 09-02-1380. 

Wautgherus van Casteren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wautgherus de Casteren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 100r 20 do 09-02-1380. 

Theodericus gnd Mannart verhuurde aan Reijnerus Kul een deel uit een 

akker, gnd Vranken Stuk, in Oss, ter plaatse gnd Bollekens Kamp, 

tussen een gemene steeg enerzijds en voornoemde Theodericus 

anderzijds, te weten het deel, waarop gemakkelijk 2000 hopkuilen 

kunnen worden gezet en uitgegraven, op een afstand van 7 voet van 

elkaar, voor een periode van 8 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (zo 

25-12-1379). Huurder zal het deel omgraven en onderhouden voor de 

schouw. 

 

Theodericus dictus Mannart (dg: promisit) quandam partem de quodam 

agro (dg: sito) dicto Vrancken Stuc sito #in parochia de Os# in 

loco dicto Bollekens Camp (dg: int) inter communem stegam ex uno 

et inter dicti Theoderici ex alio scilicet tantam partem supra 

quam due milia fossarum (dg: dictarum) lupulorum dictarum hopculen 

commode poterint poni situari et (dg: fossa) effodi et quarum 

fossarum quelibet stabit ab altera ad spacium septem pedatarum 

dictarum hamervout ut dicebat locavit recto locacionis modo 

Reijnero Kul ab eodem ad spacium octo annorum a festo nativitatis 

Domini proxime preterito deinceps sine medio sequentium 

possidendam promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

quod ipse dictam partem circumvallabit #et tenebit# an! 

circonspicionem dictam die scouwe dicto spacio pendente. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 100r 21 do 09-02-1380. 

Voornoemde Reijnerus beloofde aan Theodericus Mannart en Arnoldus zvw 

Arnoldus Mersman de oudere, gedurende 7 jaar, elk jaar met Kerstmis 

6½ Brabantse dobbel te betalen. 

 

Dictus Reijnerus promisit super omnia se daturum Theoderico 

Mannart Arnoldo filio quondam Arnoldi Mersman seniori seu eorum 

alteri ad spacium (dg: octo) #septem# annorum ....... ....... 

present[em] sine medio sequentium anno quolibet eorundem (dg: 

octo) #septem# annorum sex et dimidium Brabant dobbel nativitatis 

Domini et primo termino a nativitatis Domini proxime ultra annum 

{afgescheurd}. 

 

1176 mf3 D 03 f.100v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 100v 01 do 09-02-1380. 

Aleijdis dvw Arnoldus gnd Hondertponts verkocht aan Agnes van 

Risingen een huis, tuin en erfgoederen, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Houthem, tussen erfgoed gnd Robben Horst enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed gnd des 

Hanen Hoeve, belast met grondcijnzen. 

 

(dg: A) Aleijdis (dg: dicta) #filia quondam Arnoldi dicti# 

Hondertponts cum tutore domum ortum et hereditates ad se 

spectantes sitos in parochia de Rode (dg: Rode) sancte Ode in loco 
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dicto Houthem inter hereditatem dictam Robben Horst ex uno et 

#inter# (dg: hereditatem dictam des Hanen Hoeve ..) inter communem 

plateam ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem dictam des 

Hanen Hoeve ut dicebat hereditarie vendidit (dg: domicelle) Agneti 

de Risingen promittens cum tutore warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi. Testes Meus et Neijsel 

datum supra. 

 

BP 1176 f 100v 02 do 09-02-1380. 

Gerardus gnd Broes soen van der Wedehagen verkocht aan Gerardus zvw 

Gerardus Vriese van Vechel een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1/6 deel, dat 

aan verkoper gekomen was na overlijden van zijn broer Everardus, in 

goederen gnd ter Wedehagen, in Uden, geheel de goederen reeds belast 

met een b-erfpacht van 4 mud rogge. 

 

Gerardus dictus Broes soen van der Wedehagen hereditarie vendidit 

Gerardo filio quondam Gerardi Vriese de Vechel hereditariam 

paccionem (dg: d) unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex sexta parte 

dicto venditori de morte quondam Everardi fratris dicti venditoris 

successione advoluta in bonis dictis ter Wedehagen sitis in 

parochia de Uden (dg: in loco inter) atque in pratis et ceteris 

attinentiis dictorum bonorum universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis promittens warandiam et aliam 

obligationem in dicta sexta parte deponere (dg: exceptis) excepta 

(dg: sexta parte) #hereditaria paccione# quatuor modiorum 

siliginis ex dictis integris bonis cum suis attinentiis prius 

solvendis promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 100v 03 do 09-02-1380. 

Henricus Cnode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus (dg: de) Cnode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 100v 04 do 09-02-1380. 

Albertus van Kreijtenborch zv Willelmus van Hamvelt droeg over aan 

Arnoldus zvw Petrus gnd Berniers soen (1) een huis en tuin in Erp, 

tussen Arnoldus Jordens soen enerzijds en Godefridus schoenmaker 

anderzijds, (2) een streep land in Erp, tussen Johannes van 

Krempselaer enerzijds en Arnoldus zv Johannes van Loe anderzijds, 

belast met 3 penning cijns, 10 groten gemeen paijment van Erp, 20 

schelling paijment en 1 lopen rogge, maat van Erp. 

 

Albertus de Kreijtenborch filius Willelmi de Hamvelt domum (dg: et 

here) ortum (dg: in si) sitos in parochia de Erpe inter 

hereditatem Arnoldi Jordens soen ex uno et inter hereditatem 

Godefridi sutoris ex alio atque quandam strepam #terre# sitam in 

dicta parochia inter hereditatem Johannis de Krempselaer ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi filii Johannis de Loe ex alio ut dicebat 

hereditarie (dg: vendidit) #?supportavit# Arnoldo filio quondam 

Petri dicti Berniers soen promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis III denariis census decem grossis communis 

pagamenti de Erpe #et XXti solidis pagamenti# et uno lopino 

siliginis mensure de Erpe exinde solvendis annuatim. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 100v 05 do 09-02-1380. 

Johannes Winckelman droeg over aan Willelmus van den Perre, tbv kv 

voornoemde Willelmus en zijn vrouw Zensa dvw Henricus Meijer, een 
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huis en hofstad in Geffen, tussen een gemene weg enerzijds en 

Henricus en Willelmus, kv voornoemde Willelmus van den Perre, 

anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Johannes Winckelman #domum et #domistadium sitas in parochia de 

Gheffen inter communem plateam ex uno et inter hereditatem (dg: 

que fuerat olim) #Henrici et Willelmi liberorum# Willelmi van den 

Perre ex alio ut dicebat hereditarie supportavit dicto Willelmo 

van den Perre ad opus liberorum ab eodem Willelmo et Zensa sua 

uxore filia quondam Henrici Meijer pariter genitorum et 

generandorum promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus exinde solvendis de jure. Testes Meus et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 100v 06 do 09-02-1380. 

Henricus Boef zvw Johannes Boef van Oesterwijc beloofde aan Willelmus 

Coptiten, tbv Katherina sv voornoemde Henricus, 20 dobbel, 27 Vlaamse 

plakken voor 1 dobbel gerekend, na maning te betalen. 

 

Henricus Boef filius quondam Johannis Boef de Oesterwijc promisit 

Willelmo Coptiten ad opus Katherine sororis dicti Henrici XXti 

dobbel scilicet XXVII Vleemsche placken pro quolibet dobbel 

computato ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 100v 07 do 09-02-1380. 

Godefridus gnd Herberts soen verkocht aan Petrus Doncker een beemd in 

Hees, ter plaatse gnd in die Bleken, ter plaatse gnd in het Groot 

Laarse Kamp, tussen Heijlwigis Berns enerzijds en Arnoldus gnd Berns 

soen anderzijds, belast met sloten en omheiningen. 

 

Solvit 3 plack. 

Godefridus dictus Herberts soen pratum situm in parochia de Hees 

in loco dicto in die Bleken ad locum dictum (dg: die) #int# Groet 

Laer #-ssche Camp# inter hereditatem (dg: hereditatem) Heijlwigis 

Berns (dg: et Arnoldi eius filii) ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi dicti Berns soen ex alio #prout ibidem situm est# ut 

dicebat hereditarie vendidit Petro Doncker promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis fossatis et sepibus ad hoc de jure 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 100v 08 do 09-02-1380. 

Everardus zvw Everardus van den Hoevel gaf uit aan Johannes gnd 

Mesmaker van Berze (1) een stuk land in Oostelbeers, tussen 

Theodericus van den Venne enerzijds en Aleijdis Everaets anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor 3 cijnshoenderen aan de hertog, en thans 

voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Johannes tot onderpand (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Kempen, die Everardus bv voornoemde Johannes aan hem moet leveren, 

gaande uit een huis en tuin van voornoemde Everardus Mesmaker, aldaar 

gelegen. 

 

Solverunt ambo. 

Everardus filius quondam Everardi van den Hoevel peciam terre 

sitam in parochia de (dg: Oestelb) Oestelberze inter hereditatem 

Theoderici van den Venne ex uno et inter hereditatem Aleijdis 

Everaets ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Johanni dicto Mesmaker de Berze ab eodem hereditarie possidendam 

pro (dg: tri) tribus pullis censualibus domino duci exinde 

solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 
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purificatione et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem solucionis dictus Johannes 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure Kempinensis 

quam Everardus frater dicti Johannis sibi solvere tenetur 

hereditarie ex domo et orto eiusdem Everardi Mesmaker sito ibidem 

ut dicebat ad pignus imposuit et obligavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 100v 09 do 09-02-1380. 

Walterus zvw Oda van Beerze en zijn zoon Johannes verkochten aan 

Erevardus gnd Ervart zvw Gerardus van den Kerchof van Berze een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Allerheiligen te betalen, aan 

hem verkocht door Jordanus zvw Jordanus gnd van Straten. 

 

Walterus filius Ode quondam de Beerze #et Johannes eius filius# 

hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum hereditarie 

omnium sanctorum venditum sibi a Jordano filio quondam Jordani 

dicti de Straten prout in litteris (dg: pro) hereditarie 

vendiderunt Erevardo dicto Ervart filio quondam Gerardi van den 

Kerchof de Berze supportavit! cum litteris et jure promittens! 

ratam servare #et questionem# et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: testes datum supra) et suorum coheredum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 100v 10 do 09-02-1380. 

Johannes Aben soen droeg over aan Thomas nzv Henricus gnd Maes soen 

van Hijntam 4 hont land in Geffen, op de gemeint, tussen Arnoldus 

Stamelart van de Kelder enerzijds en Willelmus Loijer anderzijds. 

 

Johannes Aben soen quatuor hont terre sita in parochia de Gheffen 

supra communitatem #(dg: iuxta)# inter hereditatem Arnoldi 

Stamelart de Penu ex uno et inter hereditatem Willelmi Loijer ex 

alio ut dicebat hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# Thome 

#(dg: naturali)# filio #naturali# Henrici dicti Maes soen de 

Hijntam promittens warandiam et obligationem (dg: deponere) ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 100v 11 do 09-02-1380. 

Johannes zvw Henricus Jans soen smid beloofde aan Gerardus Broc en 

Nijcholaus van der Voert 8 oude schilden met Allerheiligen over een 

jaar (vr 01-11-1381) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Henrici Jans soen faber promisit Gerardo 

Broc et Nijcholao van der Voert octo (dg: et dim) aude scilde a 

festo omnium sanctorum proxime futuro ultra annum persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 100v 12 do 09-02-1380. 

Johannes zvw Henricus van Achel gaf uit aan Henricus die Bont (1) 2 

stukken land in Boxtel, ter plaatse gnd Lutter Liemde, (1a) 

beiderzijds tussen wijlen Lodovicus gnd Kelnere, (1b) eveneens 

beiderzijds tussen voornoemde wijlen Lodovicus, (2) een beemd gnd die 

Beke, aldaar, tussen Johannes Coppens soen enerzijds en Theodericus 

gnd die Weker anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2¾ penning, gnd 

keulsen, aan de heer van Boxtel, en thans voor een n-erfpacht van 28 

lopen, maat van Boxtel, met Lichtmis ter plaatse gnd Lutter Liemde, 

aan het huis van voornoemde Johannes, te leveren. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Henricus tot onderpand (3) 1 zesterzaad 

land, aldaar, ter plaatse gnd die Waidendonk, tussen Ghibo die Bont 

enerzijds en de gemeint anderzijds. 
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Solvit 3 plack Henricus. 

Johannes filius quondam Henrici de Achel duas pecias terre sitas 

in parochia de Bucstel in loco dicto Lutter Lijemde quarum una 

inter hereditatem quondam Lodovici dicti Kelnere ex utroque latere 

et altera #eciam# inter hereditates quondam Lodovici predicti #ex 

utroque latere# site sunt atque pratum dictum die Beke situm 

ibidem inter hereditatem (dg: qu) Johannis Coppens soen ex uno et 

inter hereditatem Theoderici dicti die Weker ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam (dg: ..) paccionem Henrico die Bont ab eodem 

hereditarie possidendas pro tribus denariis dictis (dg: Col) 

Coelsche #minus quarta parte unius Coelsche# (dg: d exin) domino 

de Bucstel exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione XXVIII lopinorum siliginis mensure de (dg: Busco) Buxstel 

danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in dicto loco 

Lutter Lijemde vocato ad domum predicti Johannis tradenda ex 

premissis promisis super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem dictus Henricus unam sextariatam terre siliginee sitam 

ibidem in loco dicto die Waijdendonc inter hereditatem Ghibonis 

die Bont ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat ad pignus 

imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 100v 13 ±do 09-02-1380. 

Johannes zvw Henricus van Achel gaf uit aan Truda dvw Johannes gnd 

Ghevarts soen (1) een huis gnd die Kemennade met ondergrond, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Boxtel, ter plaatse gnd Lutter Liemde, 

rondom tussen de gemene weg, omgraven, uitgezonderd een huis gnd 

bouwhuis zonder ondergrond aldaar, (2) de helft van het recht, dat 

aan hem behoort, in de gemeint van Lutter Liemde; de uitgifte 

geschiedde voor 1 oude groot aan de heer van Perwijs, en thans voor 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, ½ mud gerst, en 1 lopen raapzaad, 

maat van Boxtel, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Solvit Truda. A noluit. 

Johannes filius quondam Henrici de Achel domum dictam die 

Kemennade cum suo fundo (dg: atque) et ortum et hereditates ei 

adiacentes (dg: excepta domo dicta Bonhuus sine fundo) sitam in 

parochia de Bucstel in loco dicto Lutter Liemde prout ibidem inter 

communem plateam circumquaque site sunt et circumfossate excepta 

tamen domo dicta bouhuus sine fundo consistente ibidem #+ { BP 

1176 f 100v 14 invoegen}# ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Trude filie quondam Johannis dicti Ghevarts soen ab 

eadem hereditarie possidendam pro uno grosso antiquo domino de 

Pereweijs exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis et dimidii modii ordei et unius (dg: 

sextarii) #lopini# seminis raparum vel papaveris mensure de 

Bucstel danda sibi ab alio purificatione et in !supra dictas 

hereditates tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et altera cum tutore 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 100v 14 ±do 09-02-1380. 

{Invoegen in BP 1176 f 100v 13} + atque (dg: dimid) medietatem 

totius juris sibi competentis in communitate de Lutter Lijemde ut 

dicebat 

 

BP 1176 f 100v 15 ±do 09-02-1380. 

Zanderus zvw Gerardus Coelnere deed afstand van alle geschillen, 

waarmee hij zijn broer Willelmus aan kan spreken. 
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Zanderus filius quondam Gerardi Coelnere super omnibus et singulis 

causis et impeticionibus et pecuniarum summis quibus mediantibus 

ipse #in judicio spirituali vel seculari# Willelmum suum fratrem 

et eius bona impetere posset (dg: a quocumque tempore) a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem #quacumque occacione# ad 

opus dicti Willelmi renunciavit promittens super omnia ratam 

servare. Testes Cnode et Neijsel datum supra. 

 

BP 1176 f 100v 16 ±do 09-02-1380. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van 

schepenen, hr? Henricus Buc, Theodericus Buc, Henricus Keeijot en 

meerdere andere getuigen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum presentibus scabinis et #domino?# Henrico Buc 

#Theoderico Buc# Henrico Keeijot testibus pluribus aliis. 

 

BP 1176 f 100v 17 ±do 09-02-1380. 

Theodericus Storm snijder verkocht aan Henricus zvw Johannes van 

Zoelen de navolgende erfgoederen, gelegen in Hees, (1) 2 strepen 

land, ter plaatse gnd die Beirtkamp, beiderzijds tussen Johannes zvw 

Theodericus van den Hegen, (2) een stuk land, ter plaatse gnd in den 

Passe, tussen Andreas Roelofs soen enerzijds en Ghisella van Uden 

anderzijds, (3) een stuk land, ter plaatse gnd op den Wei Akker, 

tussen Aleijdis Aijkens enerzijds {f.101r} en kvw Elijas Ver Berten 

soen anderzijds, (4) een stuk land direct naast een erfgoed gnd 

Reinkens Kamp, (5) een stuk land, ter plaatse gnd Aan die Berge, 

direct naast Arnoldus Grieten soen, belast met 6 penning aan de kerk 

van Hees en 5 schelling 6 penning aan Arnoldus Boest. 

 

Solvit X plack. 

Theodericus Storm (dg: sartor) #rasor# hereditates infrascriptas 

sitas in parochia Hees (dg: qua) scilicet (dg: d strepam) #duas 

strepas# terre sitas (dg: inter) in loco dicto die (dg: Beirtc) 

Beirtcamp (dg: inter) #ab utroque# inter hereditatem Johannis 

filii Theoderici quondam van den Hegen (dg: ex ab alio) item 

peciam terre sitam in loco dicto in den Passche inter hereditatem 

Andree Roelofs soen ex uno et inter hereditatem Ghiselle de Uden 

ex alio item peciam terre sitam in loco dicto op den Weij Acker 

inter hereditatem (dg: Al) Aleijdis Aijkens ex uno 

 

1176 mf3 D 04 f.101. 

 anno LXXX mensis februarii die VIII: woensdag 08-02-1380. 

 in festo Scolastice: vrijdag 10-02-1380. 

 in crastino Scolastice: zaterdag 11-02-1380. 

 

BP 1176 f 101r 01 ±do 09-02-1380. 

et inter hereditatem liberorum quondam (dg: Eliza) Elije Ver 

Berten soen ex alio item peciam terre sitam #contigue# iuxta 

hereditatem dictam Reijnkens Camp (dg: inter hereditatem ex uno et 

inter) item peciam terre sitam ad locum dictum Aen die Berghe 

#contigue# inter hereditatem Arnoldi Grieten soen ex alio (dg: et 

inter he) prout ibidem site sunt ad dictum Theodericum dinoscuntur 

pertinere ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio quondam 

Johannis de Zoelen promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: sex solidis communis pagamenti) sex denariis 

ecclesie de Hees et quinque solidis et sex denariis Arnoldo Boest 

exinde solvendis ut dicebat. Testes Cnode et Neijnel datum supra. 
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BP 1176 f 101r 02 ±do 09-02-1380. 

Arnoldus Berns soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Berns soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 101r 03 ±do 09-02-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 20 Brabantse dobbel 

uiterlijk met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1380) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XX Brabant dobbel (dg: ad) 

infra hinc et (dg: Martini) Martini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 101r 04 ±do 09-02-1380. 

Jacobus Vincken beloofde aan Johannes van Doerne snijder 11 oude 

Franse schilden met Pinksteren aanstaande (zo 13-05-1380) te betalen. 

 

Jacobus Vincken promisit Johanni de Doerne sartori XI aude scilde 

Francie seu valorem ad penthecostes proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 101r 05 ±do 09-02-1380. 

Johannes gnd Melijs soen beloofde aan Johannes van Doerne snijder 7 

oude Franse schilden met Pinksteren aanstaande (zo 13-05-1380) te 

betalen. 

 

Johannes dictus Melijs soen promisit Johanni de Doerne sartori VII 

aude scilde Francie seu valorem ad penthecostes proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 101r 06 ±do 09-02-1380. 

Heijmericus zvw Johannes van Overmere beloofde aan Albertus van Lijt, 

tbv Heijmericus en Godefridus, nkv voornoemde Heijmericus, een 

n-erfcijns van 28 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 

een huis, tuin en aangelegen erfgoed in Lithoijen, tussen een erfgoed 

gnd des Hoefs Heuvel enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 1 

morgen land in Lithoijen, ter plaatse gnd Mertens Hoeve, tussen 

wijlen Reijmboldus van Tephelen enerzijds en dochters van wijlen 

Henricus van Beke anderzijds, (3) een erfgoed gnd een halve gemeint 

van voornoemde Heijmericus, in Lithoijen, ter plaatse gnd Zieken 

Kamp. Zou een van de kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, 

dan gaat de cijns naar het overlevende kind. De brief overhandigen 

aan Albertus of Johannes Berns soen. 

 

Solvit 3 plack. 

Heijmericus filius quondam Johannis de Overmere promisit ut 

debitor principalis Alberto de Lijt ad opus Heijmerici et (dg: 

Aleij) Godefridi puerorum naturalium predicti Heijmerici quod ipse 

dabit et solvet dicto Heijmerico et Godefrido suis naturalibus 

hereditarium censum XXVIII librarum monete hereditarie nativitatis 

Domini ex domo et orto et hereditate sibi adiacente sitis in 

parochia de Lijttoijen inter hereditatem dictam des Hoefs Hoevel 

ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio ut 

dicebat et ex uno iugero terre sito in dicta parochia in loco 

dicto Mertens Hoeve inter hereditatem quondam Reijmboldi de 

Tephelen ex uno et inter hereditatem filiarum quondam Henrici de 

Beke ex alio et ex (dg: dim) hereditate dicta een halve gemeijnt 

#predicti Heijmerici# sita in dicta parochia in loco dicto Siecken 

Camp ut dicebat hoc addito si quis dictorum puerorum decesserit 

absque prole legitima decesserit extunc dictus census ad alium 

superstitem permanentem divolvetur. Testes datum supra. Tradetur 
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littera dicto Alberto et Johanni Berns soen seu alteri eorum. 

 

BP 1176 f 101r 07 ±do 09-02-1380. 

Bertoldus zvw Johannes gnd Voeght droeg over aan Vastradus zv 

Johannes gnd van Berkel van Maren 500 mottoen, aan voornoemde wijlen 

Johannes Voeght beloofd door Johannes van Eenoede zvw Henricus gnd 

Milter. 

 

Solvit. 

Bertoldus filius quondam Johannis dicti Voeght quingentos denarios 

aureos mottoen conventualiter (dg: ...) nominatos promissos dicto 

(dg: -s) quondam Johanni Voeght a Johanne de Eenoede filio quondam 

Henrici dicti Milter prout in litteris legitime supportavit 

Vastrado filio Johannis dicti de Berkel de Maren cum litteris et 

jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 101r 08 ±do 09-02-1380. 

Voornoemde Bertoldus zvw Johannes gnd Voeght beloofde aan voornoemde 

Vastradus zv Johannes gnd van Berkel van Maren, tbv voornoemde 

Johannes van Berkel, dat hij vrouwe Mechtildis wv hr Johannes van 

Eijndoven, Willelmus, Johannes, Ghevardus en Theodericus, kvw 

voornoemde hr Johannes en vrouwe Mechtildis, uiterlijk met Pasen over 

een jaar (zo 14-04-1381) tbv voornoemde Johannes van Maren afstand 

zal laten doen van erfgoederen die waren van wijlen Johannes Milters, 

in Maren, waarin Willelmus van Kessel volgens dijkrecht gekomen was, 

ten overstaan van de heemraad van Maren, voorzover voornoemde vrouwe 

Mechtildis, Willelmus, Johannes, Ghevardus en Theodericus van die 

erfgoederen nog geen afstand hebben gedaan tegenover de heemraad van 

Maren. 

 

Solvit. 

Dictus Bertoldus promisit super omnia dicto Vastrado ad opus dicti 

Johannis de Berkel quod ipse Bertoldus dominam Mechtildem (dg: de 

Maren) relictam quondam domini Johannis de Eijndoven Willelmum 

Johannem Ghevardum et Theodericum liberos dictorum domini quondam 

Johannis et domine Mechtildis infra hinc et a festo pasce proxime 

ultra annum supra hereditatibus que fuerant quondam Johannis 

Milters sitis in parochia de Maren in quibus Willelmus de Kessel 

via juris aggeris (dg: qu) quod exponetur dijcrecht venerat ut 

dicebat ad opus dicti Johannis de Maren faciet renunciare (dg: in 

quantum dicta domina Mechtildis Willelmus) scilicet coram 

circonspectatione aggeris dictas heijmraet de Maren in quantum 

dicta domina Mechtildis Willelmus Johannes Ghevardus et 

Theodericus supra dictis hereditatibus coram dictis 

circonspectatoribus dictis heijmraet non renunciaverunt. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 101r 09 wo 08-02-1380. 

Vervolgens verschenen voornoemde Bertoldus enerzijds en voornoemde 

Vastradus anderzijds. 

Bertoldus beloofde dat, zodra afstand is gedaan zoals hierboven 

vermeld, hij aan Vastradus 55 oude schilden zal geven, die hij aan 

hem verschuldigd zal zijn, zodra Vastradus afstand doet van de brief, 

waarin Johannes van Enode 500 mottoen beloofd had aan voornoemde 

wijlen Johannes Voeght, van de brief, waarin Bertoldus voornoemde 500 

mottoen overgedragen had aan Vastradus, en ook van de brief, waarin 

Bertoldus beloofd had dat vrouwe Mechtildis en haar kinderen afstand 

zullen doen tbv Johannes van Maren. 

Bertoldus beloofde dat hij schepenbrieven en een instrument, met het 

teken van Egidius Pape clericus getekend, opgesteld over de arbitrale 

uitspraak, gedaan tussen vrouwe Mechtildis en haar kinderen enerzijds 
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en Bertoldus en zijn moeder vrouwe Aleijdis anderzijds, en de 

uitspraak van hr Petrus Ghier zal overhandigen, zodra voornoemde 

vrouwe Mechtildis en haar kinderen afstand hebben gedaan. 

Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Johannes 

van de Kloot, Johannes Raet, Gerardus Balijart, zijn broer Willelmus, 

Lambertus van den Hoevel, Lodovicus van Kessel en Albertus Arts soen. 

 

A. 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur 

dictus Bertoldus ex una et dictus Vastradus ex altera. Dictus 

Bertoldus promisit super omnia #quod# si dicti #...# 

renunciaverint ut prefertur extunc dictus Bertoldus (dg: dabit) 

dabit dicto Vastrado LV aude scilde ad eius voluntatem et 

monitionem prius persolvenda quos in hoc inventu recognovit se 

debere ex iusto debito scilicet extunc dictus (dg: .) Vastradus 

reddet et resignabit dicto Bertoldo dictas litteras in quibus 

Johannes de Enode dicto quondam Johanni Voeght promiserat Vc 

mutones et predictas litteras scabinales in quibus dictus 

Bertoldus dicto Vastrado (dg: dictas litteras ad opus dicti 

Johannis de Berkel) dictas Vc mutones #cum# (dg: .) litteris 

supportavit ut dictus Vastradus super omnia repromisit fide 

prestita et #eciam# dictas litteras in quibus dictus Bertoldus 

promisit quod ipse dictos dominam Mechtildem et eius liberos 

faciet renunciare ad opus dicti Johannis de Maren. Promisit 

insuper dictus Bertoldus (dg: qu) ut supra quod ipse litteras 

scabinales de Busco et instrumentum publicum signo Egidii Pape 

clerici t...... d...... not.... signata confectas super 

pronuncione (dg: s-) arbitrali pronunciata inter dominam 

Mechtildem eius (dg: eius) liberos ex una et inter dictum 

Bertoldum et dominam Aleijdem suam matrem ex alia resignabit et 

(dg: tradet) tradet pronuncionem a domino Petro Ghier scilicet 

quamcito dicti domina Mechtildis et eius liberi (dg: resig) 

renunciaverint ut premittitur. Acta in camera scriptorum 

presentibus Johanne de Globo Johanne Raet Gerardo Balijart 

Willelmo eius fratre Lamberto van den Hoevel Lodovico de Kessel 

(dg: Abb) Alberto Arts soen testibus datum anno LXXX mensis 

februarii die VIII hora complete (dg: die) indictionis 3. 

 

BP 1176 f 101r 10 vr 10-02-1380. 

Johannes Koecbecker van Zonne beloofde aan Johannes zv Henricus 

Dekens soen van Helmont 23 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (zo 

24-06-1380) te betalen. 

 

Johannes Koecbecker de Zonne promisit Johanni filio Henrici Dekens 

soen de Helmont XXIII aude scilde ad nativitatis Johannis proxime 

persolvenda. Testes Cnode et Scrage datum in festo Scolastice. 

 

BP 1176 f 101r 11 vr 10-02-1380. 
Vergelijk: GAH THG regest 842, 10-02-1380. 

Johannes van Zonne zvw Johannes gnd Zeelmaker verkocht aan Johannes 

Scrage een vleesbank, eertijds van voornoemde wijlen Johannes, in het 

vleeshuis van Den Bosch, uit welke bank wijlen Walterus van Oerle een 

b-erfcijns van 30 schelling geld beurde, welke cijns nu behoort aan 

Johannes Scrage, verder belast met de hertogencijns. 

 

Johannes de Zon filius quondam Johannis dicti Zeelmaker unum 

stallum dictum vleeschebanc quod fuerat (dg: qu) dicti quondam 

Johannis situm in macello oppidi de Busco et de quo (dg: -d) 

stallo Walterus quondam de Oerle solvendum habuit hereditarium 

censum XXXta solidorum monete #et qui census nunc spectat ad 

Johannem Scrage# ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Scrage 
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promittens warandiam et obligationem deponere excepto dicto censu 

XXXta solidorum monete ex dicto stallo (dg: stu) solvendo et 

excepto censu domini ducis exinde pro tempore solvendo. Testes 

Cnode et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 101r 12 vr 10-02-1380. 

Henricus van ....... verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de ....... prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 101r 13 vr 10-02-1380. 

Andreas zvw Goeswinus Tacke droeg over aan Arnoldus zvw Lambertus 

bakker alle goederen16, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

Andreas gnd Hoernken en zijn vrouw Yda, grootouders van voornoemde 

Andreas, gelegen onder Erp. 

 

Andreas filius quondam Goeswini Tacke omnia et singula bona sibi 

de morte quondam Andree dicti Hoernken et Yde sue uxoris #quondam# 

avi et avie dicti Andree successione advoluta quocumque locorum 

#infra parochiam de Erpe# consistentia sive sita hereditarie 

supportavit Arnoldo filio quondam Lamberti pistoris promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Scrage et 

Neijsel datum supra. 

 

BP 1176 f 101r 14 vr 10-02-1380. 

Willelmus van Langelaer en Johannes zvw Henricus van Achel 

beloofden17 aan Johannes zvw Gheerlacus Cnode 21 Brabantse dobbel met 

Pasen aanstaande (zo 25-03-1380) te betalen. 

 

Willelmus van Langelaer et Johannes filius quondam Henrici de 

Achel promiserunt Johanni filio quondam Gheerlaci Cnode XXI 

Brabant dobbel ad pasca proxime persolvendos. Testes Cnode et 

Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 101r 15 vr 10-02-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 101r 16 za 11-02-1380. 

Ghisbertus van Eijcke verkocht aan zijn broer Johannes (1) de helft 

van een b-erfcijns van 6 pond, 1 groot Tournoois voor 16 penningen 

gerekend, (2) de helft van een b-erfcijns van 3 pond gemeen paijment, 

welke cijnzen Herswijndis Bacs, tante van voornoemde Ghisbertus, 

beurde, een helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, 

gaande uit (a) de windmolen van Maalstrem, gnd Brentens Molen, in 

Maalstrem, (b) een hoeve in Vught Sint-Petrus, die was van wijlen 

Willelmus Vleminc, welke helft van de cijnzen aan voornoemde 

Ghisbertus behoort. 

 

Ghisbertus de Eijcke hereditarium censum (dg: #..# XL solidorum 

grosso turonensi pro XVI denariis computato) medietatem 

hereditarii census (dg: trium) sex librarum grosso turonensi 

denario pro XVI denariis computato et medietatem hereditarii 

census trium librarum communis pagamenti quos census Herswijndis 

                         
16 Zie → BP 1176 f 101v 16 za 11-02-1380, overdracht van goederen van 

Andreas gnd Hoernken en zijn vrouw Yda. 
17 Zie → BP 1183 f 040v 03 di 06-02-1403, betaling van een 

soortgelijke belofte, echter van 50 Brabant dobbel mottoon. 
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Bacs matertera olim dicti Ghisberti solvendos habuit hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex molendino #venti# de 

Maelstrem dicto Brenthens Molen sito in (dg: M) Maelstrem atque ex 

manso sito in parochia de Vucht sancti Petri (dg: ...) qui mansus 

fuerat quondam Willelmi Vleminc ut dicebat et que medietas 

dictorum censuum nunc spectat ad dictum Ghisbertum hereditarie 

vendidit Johanni suo fratri promittens warandiam et (dg: al) 

obligationem in dicta medietate existentem deponere. Testes Meus 

et Scrage datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1176 f 101r 17 za 11-02-1380. 

Johannes zv Ghisbertus van Eijcke verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes (dg: de) filius Ghisberti de Eijcke prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 D 05 f.101v. 

 crastino Scolastice: zaterdag 11-02-1380. 

 Secunda post invocavit: maandag 13-02-1380. 

 Quarta post invocavit: woensdag 15-02-1380. 

 

BP 1176 f 101v 01 za 11-02-1380. 

Jacobus Yudaes, diens broer Theodericus en diens broer Johannes van 

Ghestel, voor zich en voor de verwanten van wijlen Gerardus zv 

voornoemde Johannes van Ghestel, verklaarden verzoend te zijn met 

Johannes zvw Johannes van Beke vleeshouwer, Jacobus ?Doure van 

Boemel, en vrienden en bloedverwanten van voornoemde Johannes zvw 

Johannes van Beke mbt de dood van voornoemde Gerardus, veroorzaakt 

door voornoemde Johannes zv Johannes van Beke en Jacobus. Ze 

beloofden aan handen van Ghibo Herinc het zoenakkoord na te komen. 

 

Solvit. 

Jacobus Yudaes Theodericus eius frater Johannes de Ghestel eius 

frater (dg: palam recognoverunt se fore reconciliatos) tam pro se 

ipsis quam pro quibuscumque consanguineis et amicis natis et 

generandis quondam Gerardi filii dicti Johannis de Ghestel palam 

recognoverunt se plenarie fore reconciliatos cum Johanne (dg: -s) 

#filio quondam# filio Johannis de Beke carnificis #et Jacobo (dg: 

de Boemel) ?Doure de Boemel# et cum omnibus amicis et consanguineis 

genitis et generandis dicti Johannis filii Johannis de Beke de 

nece quondam dicti Gerardi facta (dg: cu) a dicto Johanne filio 

Johannis de Beke #et Jacobo# (dg: .) in personam dicti quondam 

Gerardi ut dicebant promittentes indivisi super omnia pro se quam 

pro suis amicis genitis et generandis huiusmodi reconciliationem 

(dg: s) ratam servare ad manus Ghibonis Herinc. Testes Scrage et 

Lonijs datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1176 f 101v 02 za 11-02-1380. 

Ghibo Harinc en Thomas zv Johannes van Beke beloofden aan Jacobus 

Yudaes 2 pond groten, 1 Dordrechtse plak voor 2 groten gerekend, met 

Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1380) te betalen. 

 

Ghibo Harinc! #et Thomas filius Johannis de Beke# promiserunt super 

omnia Jacobo Yudaes duas libras grossorum una placke monete 

Dordr[atensis?] pro duobus grossis computato ad Remigii proxime 

persolvendas. 

 

BP 1176 f 101v 03 za 11-02-1380. 

Voornoemde Thomas beloofde schadeloos te houden. 
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Solvit. 

Dictus Thomas promisit !habita et habenda indempnem servare 

#scilicet occacione reconciliationis dicte necis#. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 101v 04 za 11-02-1380. 

Ghibo van Hees zvw Johannes gnd Veer beloofde aan voornoemde Jacobus 

Yudaes 3 pond groten, 1 Dordrechtse plak voor 2 groot gerekend, met 

Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1380) te betalen. 

 

Solvit. 

Ghibo de (dg: de) Hees filius quondam Johannis dicti Veer promisit 

super omnia dicto Jacobo Yudaes III libras grossorum una placke 

monete Dordr[atensis?] pro II grossis computato ad Remigii proxime 

persolvendas occacione reconciliationis dicte necis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 101v 05 za 11-02-1380. 

Voornoemde Jacobus Yudaes beloofde aan voornoemde Ghibo en Ghibo 

voornoemd geld volgens zoenrecht uit te keren aan wie het moet gaan. 

 

Dictus Jacobus promisit super omnia #dictis Ghiboni et Ghiboni# 

dictam pecuniam distribuere et exponere ad opus jus 

reconciliationis scilicet illi (dg: vel .) illis #cui vel# quibus 

de jure fuerit convertendum et (dg: conv) deponendam. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 101v 06 za 11-02-1380. 

Godefridus Hoijer Jans soen beloofde aan Margareta dvw Godefridus 

Dunnecop 100 oude Franse schilden met Lichtmis aanstaande (za 02-02-

1381) te betalen. 

 

Godefridus Hoijer Jans soen promisit Margarete filie quondam 

Godefridi Dunnecop C aude scilde monete Francie seu valorem ad 

purificationis proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 101v 07 za 11-02-1380. 

Lambertus Dunnecop droeg over aan voornoemde Margareta dvw Godefridus 

Dunnecop 21 dobbel mottoen van Vilvoorde, aan hem beloofd door 

Arnoldus Cluet van Gheffen. 

 

Lambertus Dunnecop viginti unum denarios aureos communiter dobbel 

mottoen vocatos monete Filfordie promissos sibi ab Arnoldo Cluet 

de Gheffen prout in litteris supportavit dicte Margarete cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 101v 08 za 11-02-1380. 

Henricus van Dijegheden ev Margareta dvw Walterus gnd Bac smid, zvw 

een zekere Bac Ver Grieten zone, en Robbertus van Neijnsel ev 

Katherina dv Elizabeth dvw voornoemde Walterus Bac verkochten aan 

Nijcholaus zvw Henricus der Kijnder den Plaetmaker de helft van een 

huis en erf in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen 

Metta gnd Scilders enerzijds en erfgoed van wijlen mr Godefridus 

goudsmid anderzijds, welke helft voornoemde wijlen Walterus Bac 

verworven had van Laurencius gnd Coffermaker, te weten de helft naast 

voornoemde wijlen Metta Scilders, deze helft belast met een 

b-erfcijns van 40 schelling oude pecunia aan Johannes van den Dijk en 

een b-erfcijns van 4 pond ten tijde etc aan het Geefhuis van Den 

Bosch. 
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Henricus de Dijegheden maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris filie quondam Walteri dicti Bac fabri filii 

quondam dicti Bac Ver Grieten zone et Robbertus de Neijnsel (dg: 

f) maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris 

filie Elizabeth filie dicti quondam Walteri Bac medietatem domus 

et aree site in Busco ad forum inter hereditatem quondam Mette 

dicte Scilders ex uno et inter hereditatem quondam magistri 

Godefridi aurifabri ex alio (dg: scilicet illam m) quam medietatem 

dictus quondam Walterus Bac erga Laurencium dictum Coffermaker 

acquisiverat prout in litteris scilicet illam medietatem que sita 

est contigue iuxta dictam hereditatem dicte quondam (dg: .......) 

#Mette# Scilders prout dicte medietas ibidem est sita et dictus 

quondam Walterus Bac (dg: .) in dicta medietate decessit ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Nijcholao (dg: dicto) filio 

quondam Henrici der Kijnder den Plaetmaker supportaverunt cum 

litteris #aliis# et jure promittentes ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte eorum) deponere excepto hereditario 

censu quadraginta solidorum antique pecunie Johanni de Aggere et 

hereditario censu quatuor librarum pro tempore etc mense sancti 

spiritus in Busco ex dicta medietate de jure solvendis. Testes 

Meus et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 101v 09 za 11-02-1380. 

Johannes van Malsen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Malsen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 101v 10 za 11-02-1380. 

Voornoemde koper Nijcholaus zvw Henricus der Kijnder den Plaetmaker 

beloofde aan voornoemde Robbertus en aan Theodericus van Essche 26 

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

 

Dictus emptor promisit dicto Robberto (dg: XXI) #et Theoderico de 

Essche# XXVI Brabant dobbel #seu valorem# ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 101v 11 za 11-02-1380. 

Voornoemde koper Nijcholaus zvw Henricus der Kijnder den Plaetmaker 

beloofde aan voornoemde Henricus van Dijegheden ev Margareta dvw 

Walterus gnd Bac smid 25 Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (zo 

24-06-1380) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Henrico XXV Brabant dobbel ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 101v 12 za 11-02-1380. 

Henricus van Geffen zvw Willelmus van Gheffen gaf uit aan Willelmus 

gnd die Hoelt (1) een huis18 en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen een huis en erf waarin voornoemde Henricus woont enerzijds en 

erfgoed van Theodericus van Spoerdonc anderzijds, welk eerstgenoemd 

huis en erf eertijds was van Johannes Lijsscap, strekkend van de 

gemene weg achterwaarts tot aan de gemene sloot aldaar, (2) de helft 

van een tuin aldaar over voornoemde sloot, tussen erfgoed van 

Johannes van Loen enerzijds en erfgoed van Yudocus van Vucht 

anderzijds, te weten de helft richting het water gnd die Meer, met 

een weg in de andere helft van de tuin, 3 voet breed, lopend van 

voornoemde sloot achterwaarts tot aan voornoemde achterste helft; de 

uitgifte geschiedde voor ½ oude groot aan de hertog, en thans voor 

                         
18 Zie → BP 1176 f 284r 07 za 22-11-1382, verkoop van de onderpanden. 



Bosch’ Protocol jaar 1380 01. 

 

53 

een n-erfcijns19 van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

(dg: Henricus de Gheffen) #Henricus de Geffen# filius quondam 

Willelmi de Gheffen domum et aream sitam in Busco in aggere vici 

Vuchtensis inter domum et aream (dg: Henrici dicti He..) #in qua 

dictus Henricus moratur# ex uno et inter hereditatem Theoderici de 

Spoerdonc ex alio (dg: atque) que domus et area primodicta fuerat 

(dg: quondam) dudum Johannis Lijsscap tendentem a communi platea 

(dg: a) retrorsum ad communem fossatum ibidem atque medietatem 

orti siti ibidem ultra dictum (dg: do) fossatum #inter hereditatem 

Johannis de (dg: Loen) Loen ex uno et (dg: per fine) inter 

hereditatem Yudoci (dg: Vi) de Vucht ex alio# scilicet dividendo 

dictum ortum in duas partes equales unam medietatem dicti orti que 

sita versus aquam dictam die Meer simul cum via in reliqua 

medietate dicti orti que (dg: medietas) via continet tres pedatas 

in latitudine et tendit a dicto fossato retrorsum usque ad dictam 

medietatem (dg: dicti orti) posteriorem dicti orti ut dicebat ut 

dicebat (dg: hereditarie vendidit) dedit ad hereditarium censum 

Willelmo dicto die (dg: ..) Hoelt ab eodem hereditarie possidendam 

pro (dg: dio) dimidio grosso antiquo domino duci exinde solvendo 

dando etc atque pro hereditario censu XL solidorum monete dando 

sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Meus et Scrage datum in 

crastino Scolastice. 

 

BP 1176 f 101v 13 za 11-02-1380. 

Hermannus Pinge tapijtwever beloofde aan Johannes van Tefelen dat hij 

op het erfgoed van wijlen Nijcholaus gnd Hildwaren soen, nu aan hem 

behorend, in Den Bosch, over de brug van hr Gheerlacus, direct naast 

erfgoed van voornoemde Johannes, de eerste 12 jaar niets zal bouwen 

waardoor het licht ontnomen zou kunnen worden aan de achterkamer en 

stal van voornoemde Johannes. 

 

Hermannus Pinge textor tapetorum promisit super omnia Johanni de 

Tefelen quod ipse Hermannus in hereditate quondam Nijcholai dicti 

Hildwaren soen (dg: .) nunc ad dictum Hermannum spectante sita in 

Busco ultra pontem domini Gheerlaci contigue iuxta hereditatem 

dicti Johannis infra spacium XII annorum sine medio sequentium non 

edificabit aliquid per quod lumen poteri quovismodo impediri in 

camera posteriori et in stabulo dicti Johannis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 101v 14 za 11-02-1380. 

Voornoemde Johannes van Tefelen stemde erin toe dat voornoemde 

Hermannus Pinge gedurende de eerstkomende 12 jaar het water mag 

afvoeren achter het achterhuis van voornoemde Johannes, in Den Bosch, 

in de Hinthamerstraat, over de brug van hr Gheerlacus, te weten elk 

van die 12 jaar gedurende 16 dagen, en om dat te kunnen doen mag 

Hermannus, of iemand van zijn familie, door voornoemd achterhuis naar 

het gemene water gaan, en het water afvoeren met behulp van een 

puthaak van voornoemde Johannes. Voornoemde Hermannus mag 

buiten/tegen voornoemd achterhuis een goot plaatsen, maar mocht het 

achterhuis daarvan schade ondervinden, dan moet Hermannus die 

vergoeden. 

 

Solvit. 

Dictus (dg: H) Johannes palam (dg: ..) consensiit quod dictus 

                         
19 Zie → BP 1176 f 233v 03 za 14-12-1381, verkoop van de erfcijns. 
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Hermannus libere poterit (dg: infra) #deducere# aquam (dg: per 

hereditatem dicti Johannis) #retro (dg: .....s) extra# domum 

posteriorem dicti Johannis sitam in Busco in vico Hijntamensi 

ultra pontem domini Gheerlaci (dg: scil) ad spacium (dg: duorum) 

duodecim annorum proxime futurorum scilicet quolibet anno dictorum 

XII annorum ad spacium XVI dierum in anno et ad hoc faciendum 

dictus Hermannus seu aliquis vel aliqui de familia poterit libere 

transire per et trans dictam domum posteriorem usque ad aquam 

communem et huiusmodi aquam ut sic deducendam hamare cum unculo 

dicto puthake dicti (dg: H) Johannis et quod dictus Hermannus 

libere poterit situari guttarium (dg: de) extra domum posteriorem 

predictam et #in# eadem domo posteriori situare hoc tamen addito 

si (dg: dicto Johanni aliquod dampnum exinde ex eve) dicta domus 

posterior de dicto (dg: domo posteriori) guttario annularetur 

quovismodo hoc dictus Hermannus dicto Johanni refundere et 

reparare tenebitur et promisit dictus Johannes super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 101v 15 za 11-02-1380. 

Jacobus zvw Gerardus zv Nijcholaus en Henricus Kersmaker beloofden 

aan Hubertus Abt 80 schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild 

gerekend, een helft te betalen met Letare-Jerusalem (zo 04-03-1380) 

en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 25-03-1380). 

 

Jacobus filius quondam Gerardi filii Nijcholai et Henricus 

Kersmaker promiserunt super #omnia# Huberto Abt LXXX scilde 

scilicet XII Dordrecht placken pro quolibet scilt computato 

mediatim letare Jherusalem et mediatim pasca proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 101v 16 za 11-02-1380. 

Goeswinus zvw Goeswinus Tacken droeg over aan Arnoldus zvw Lambertus 

bakker alle goederen20, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

Andreas Hoernken en zijn vrouw Yda, grootouders van voornoemde 

Goeswinus, gelegen onder Erp. 

 

Goeswinus filius quondam Goeswini Tacken omnia et singula bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de morte quondam 

Andree Hoernken et Yde sue uxoris avi (dg: -e) et avie predicti 

Goeswini successione advoluta quocumque locorum infra parochiam de 

Erpe consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo filio quondam Lamberti pistoris promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 101v 17 ma 13-02-1380. 

Ghisbertus van Maren beloofde aan Arnoldus nzvw Arnoldus Berwout 37 

oude schilden met Pasen aanstaande (zo 25-03-1380) te betalen. 

 

Ghisbertus de Maren promisit Arnoldo filio naturali quondam 

Arnoldi Berwout XXXVII aude scilde (dg: ad) seu valorem ad pasca 

proxime persolvenda. Testes Meus et Neijnsel datum secunda post 

invocavit. 

 

BP 1176 f 101v 18 ma 13-02-1380. 

Jkvr Aleijdis wv Johannes gnd Pape Jan van Nuwelant? machtigde haar 

zoon Johannes al haar pachten cijnzen, renten en tegoeden te manen, 

en al haar goederen te beheren. 

 

                         
20 Zie ← BP 1176 f 101r 13 vr 10-02-1380, overdracht van goederen van 

Andreas gnd Hoernken en zijn vrouw Yda. 
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Domicella Aleijdis relicta quondam Johannis dicti Paper! Jan de 

Nu[welan?]t dedit et contulit Johanni suo filio potestatem monendi 

(dg: ..) omnes suos pacciones census redditus et credita sua 

quecumque et omnia sua bona regendi et suum jus cum premissis (dg: 

prosequendi) petendi et assequendi usque ad revocacionem. Testes 

Scrage et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 101v 19 wo 15-02-1380. 

Theodericus zv Engbertus van Doveren droeg over aan Danijel gnd 

Voegel 4 mud 3 lopen rogge, Bossche maat, aan hem beloofd door 

Rijcoldus zv Johannes Writer en Arnoldus zv Johannes gnd Ruweel van 

Scijnle. 

 

Theodericus filius Engberti de Doveren quatuor modios et tria 

lopina siliginis mensure de Busco promissos sibi a Rijcoldo filio 

Johannis Writer et Arnoldo filio Johannis dicti Ruweel de Scijnle 

prout in litteris supportavit Danijeli dicto Voegel cum litteris 

et jure. Testes Scrage et Lonijs datum quarta post invocavit. 

 

1176 mf3 D 06 f.102. 

 Quinta post invocavit: donderdag 16-02-1380. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 17-02-1380. 

 

BP 1176 f 102r 01 wo 15-02-1380. 

Mr Johannes van Andel en Johannes van Doerne snijders beloofden aan 

Philippus Jozollo 100 oude schilden met Pinksteren aanstaande (13-05-

1380; 14+31+30+13=88 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Magister Johannes de Andel et Johannes de Doerne sartores 

promiserunt Philippo Jozollo C aude scilde ad penthecostes proxime 

persolvendos pena X. Testes Lonijs et Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 102r 02 do 16-02-1380. 

Wolterus Delien soen van Os verkocht aan Johannes zvw Johannes gnd 

Weijlen soen een stuk land in Oss, tussen Elisabeth van der Hoeven 

enerzijds en Johannes van der Graft anderzijds. 

 

Solvit. 

Wolterus Delien soen de Os peciam terre sitam in parochia de Os 

inter hereditatem Elisabeth van der Hoeven ex uno et Johannis van 

der (dg: After) #Graft# ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Johannis dicti Weijlen soen promittens 

warandiam tamquam de allodio et obligationem deponere. Testes Meus 

et Scrage datum quinta post invocavit. 

 

BP 1176 f 102r 03 do 16-02-1380. 

Bruijstianus zvw Reijnerus Palart, Johannes Nollekens ev Mechtildis 

en Arnoldus Sceijdemaker ev Katherina, dvw voornoemde Reijnerus, 

gaven uit aan Hermannus van den Ham 4 bunder beemd, in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Udenhout, tussen Egidius van Goerle enerzijds en 

voornoemde Bruijstinus, Johannes en Arnoldus anderzijds, met recht 

van weg vanaf de gemene weg tot aan deze 4 bunder, zoals voornoemde 

Hermannus deze 4 bunder met het recht van weg tot op heden bezat; de 

uitgifte geschiedde voor 4 kapoenen met Kerstmis te leveren en voor 

een n-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis. 

 

Bruijstianus filius quondam Reijneri Palart Johannes Nollekens 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris et 

Arnoldus Sceijdemaker maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filiarum dicti quondam Reijneri quatuor 
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bonaria (dg: paludis) prati sita in parochia de Oesterwijc in loco 

dicto Udenhout inter hereditatem Egidii de Goerle ex uno et inter 

hereditatem dictorum Bruijstini Johannis et Arnoldi ex alio cum 

(dg: via tende) jure eundi et redeundi et pergendi et transeundi a 

communi platea usque ad dicta quatuor bonaria prati prout 

Hermannus van den Ham dicta quatuor bonaria prati cum dicto jure 

eundi redeundi pergendi et transeundi hucusque possedit ut dicebat 

dederunt ad hereditarium (dg: pactum) #censum# dicto Hermanno ab 

eodem hereditarie possidenda pro quatuor caponibus dandis dictis 

(dg: ..) Hermanno predicto hereditarie nativitatis Domini et pro 

hereditario censu (dg: quin) quinque librarum monete dando sibi ab 

alio hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex premissis 

promittens ratam servare et aliam obligationem ex parte eorum 

deponere et alter repromisit. Testes Meus et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 102r 04 do 16-02-1380. 

Jacobus Vos van Berze maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Henricus Penninc van Straten en zijn 

kinderen Henricus en Johannes. 

 

Jacobus Vos de Berze omnes vendiciones et alienaciones factas ab 

(dg: Jacob) Henrico Penninc de (?verbeterd uit: he) Straten (dg: 

Henrico suo fi) et Henrico et Johanne eius liberis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 102r 05 do 16-02-1380. 

Gerardus zvw Gerardus Raet verkocht aan zijn zwager Willelmus van 

Mulsen alle goederen, die aan hem moeten komen na overlijden van zijn 

moeder Gertrudis Raets, zowel via testament als anderszins. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi Raet omnia bona sibi (dg: de) 

#post# mortem quondam Gertrudis Raets sue matris successione seu 

nomine testamenti seu alias advolvenda ut dicebat (dg: s) vendidit 

Willelmo de Mulsen suo sororio promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 102r 06 do 16-02-1380. 

Arnoldus Hoernken beloofde aan broeder Henricus Swertvegher prior etc 

een lijfrente van 10 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit al zijn goederen. 

 

Arnoldus Hoernken promisit super omnia se daturum fratri Henrico 

Swertvegher priori etc vitalem pensionem X solidorum monete anno 

quolibet ad vitam dicti fratris Henrici nativitatis Domini ex 

omnibus suis (dg: s) bonis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 102r 07 do 16-02-1380. 

Voornoemde Arnoldus Hoernken beloofde aan broeder Henricus 

Swertvegher prior, tbv erfg vw Heijlzueta Swertveghers sv voornoemde 

broeder Henricus, een n-erfcijns van 10 schelling geld, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit een huis en erf van voornoemde Arnoldus, in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, aan de zijde richting Muntelken, over 

het water, tussen erfgoed van Jacobus Coptiten zv Gerardus enerzijds 

en erfgoed van mr Arnoldus van Oesterwijc anderzijds; zolang 

voornoemde broeder Henricus leeft, zal Arnoldus de cijns niet 

betalen. 

 

Dictus Arnoldus Hoernken promisit (dg: se daturum et soluturum) 

fratri Henrico Swertvegher priori ad opus heredum quondam 

Heijlzuete Swertveghers sororis olim dicti fratris Henrici quod 

ipse Arnoldus dabit et solvet dictis heredibus hereditarium censum 
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X solidorum monete hereditarie nativitatis Domini ex domo et area 

dicti Arnoldi sita in Busco in vico Orthensi in latere versus 

Muntelken ultra aquam inter hereditatem Jacobi Coptiten filii 

Gerardi ex uno et inter hereditatem magistri Arnoldi de Oesterwijc 

ex alio tali condicione quod dictus Arnoldus non solvet dictum 

censum quamdiu dictus frater Henricus vixerit in humanis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 102r 08 do 16-02-1380. 

De broers Ghisbertus en Gerardus, kv Hermannus Bac, Willelmus Mol ev 

Gheerburgis, Sijmon van Ghewanden ev Katherina, Johannes van Wetten 

zv Henricus van den Loeke ev Heijlwigis, dv voornoemde Hermannus, en 

Hermannus zvw Goeswinus Aenkoij, Henricus Noppen ev Heijlwigis, en 

Hubertus Wolf ev Mechtildis, dvw voornoemde Goeswinus verkochten aan 

Conrardus Writer zv voornoemde Hermannus Bac het deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van Hermannus zv voornoemde Hermannus Backe 

leerbewerker, in een huis en erf van wijlen Johannes van Brabantia 

snijder, in Den Bosch, in de Vughterstraat, over de Molenbrug, op het 

water aldaar, aan de zijde richting Herlaer, tussen voornoemd water 

enerzijds en erfgoed van Cristianus van den Hoevel anderzijds, welk 

huis en erf voornoemde wijlen Hermannus zv voornoemde Hermannus Bac 

gekocht had van Henricus Scilder21. 

 

Ghisbertus (dg: f Wil) Gerardus fratres liberi Hermanni Bac 

Willelmus Mol maritus et tutor legitimus Gheerburgis sue uxoris 

Sijmon de Ghewanden maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris Johannes de Wetten (dg: ma) filius Henrici 

van den Loeke maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis 

sue uxoris filiarum dicti Hermanni Hermannus filius quondam 

Goeswini (dg: Aeijk) Aenkoij Henricus Noppen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris Hubertus Wolf maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris filiarum 

dicti quondam Goeswini totam partem et omne jus eis de morte 

quondam Hermanni filii dicti Hermanni Backe frunitore successione 

advolutam in domo et area (dg: sit) quondam Johannis de Brabantia 

sartoris sita in Busco in vico Vuchtensi ultra pontem dictum 

Molenbrugghe supra aquam ibidem (dg: inter) in latere versus 

Herlaer inter dictam aquam ex uno latere et inter hereditatem 

Cristiani van den Hoevel ex alio quam domum et aream dictus 

quondam Hermannus filius dicti Hermanni Bac erga Henricum Scilder 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: sup) 

vendiderunt Conrardo Writer filio dicti Hermanni Bac 

supportaverunt cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 102r 09 do 16-02-1380. 

Willelmus Gasteldonc droeg over aan Henricus gnd Duijsken zv Gerardus 

45 oude schilden geld van de graaf van Vlaanderen, aan hem beloofd 

door Johannes Bathenborch. 

 

Willelmus Gasteldonc quadraginta quinque aureos denarios antiquos 

communiter scilde vocatos monete comitis Flandrie promissos sibi a 

Johanne Bathenborch prout in litteris supportavit Henrico dicto 

Duijsken filio Gerardi cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 102r 10 do 16-02-1380. 

Walterus Pijnappel beloofde aan voornoemde Henricus Duijsken 168 

schilden, 16 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Jan 

                         
21 Zie ← BP 1175 f 100v 09 vr 03-03-1368, Gerardus zv Gerardus gnd 

Vosse verkocht aan Henricus Scilder de helft van dit huis. 
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aanstaande (zo 24-06-1380) te betalen. 

 

Walterus Pijnappel promisit dicto Henrico Duijsken #centum et 

sexaginta octo# (dg: ...) scilde scilicet XVI22 Hollant placken pro 

scilt computato ad nativitatis Johannis proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 102r 11 do 16-02-1380. 

Alardus van Cloechoven van den Donghen beloofde aan Nijcholaus gnd 

Coel Keelbrekers 12 mud rogge, Bossche maat, en 20 mud haver, Bossche 

maat, de beste haver die op de markt beschikbaar is, minus 1 plak per 

mud, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1381) te leveren. 

 

Alardus de Cloechoven van den Donghen promisit Nijcholao dicto 

Coel Keelbrekers XII modios siliginis mensure de Busco et XX 

modios avene (dg: scilicet m) dicte mensure (dg: scilicet me eius 

avene) scilicet #de# meliore avena que veniet tempore solucionis 

in Busco ad forum minus tamen de quolibet modio in valore una 

placka ad purificationem proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 102r 12 do 16-02-1380. 

Jacobus Dorre en Gerardus Ghiben soen: 4 morgen land in Berlicum, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen Godescalcus Moelnere enerzijds en een 

gemene watergang anderzijds, zoals die aan wijlen Henricus Keelbreker 

behoorde {niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: Joh) Jacobus Dorre et Gerardus Ghiben soen quatuor iugera 

terre sita in parochia de Berlikem in loco dicto Beilver inter 

hereditatem Godescalci Moelnere ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem (dg: p) aquaductum dictum waterganc ex alio (dg: pro) in 

ea quantitate qua ibidem sita sunt et !Henricus quondam Keelbreker 

spectare consueverunt ut dicebat hereditarie. 

 

BP 1176 f 102r 13 do 16-02-1380. 

Rutgerus van Boemel vernaderde een erfgoed in Hintham, naast erfgoed 

van Henricus van Enghelant, aan Jacobus zv Henricus Truden soen 

verkocht door Theodericus Rover Uden soen; hij week; en hij droeg 

weer over. 

 

Solvit .. plack. 

Rutgerus de Boemel prebuit et exhibuit patentes ad redimendum etc 

hereditatem sitam (dg: prope) #in# Hijntam iuxta hereditatem 

Henrici de Enghelant venditam Jacobo filio Henrici Truden soen a 

(dg: Rove) Theoderico Rover Uden soen ut dicebat (dg: ...) et 

cessit et alter reportavit. Testes Cnode et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 102r 14 vr 17-02-1380. 

Johannes Keijser beloofde aan Rutgherus van Boemel zvw Johannes van 

Boemel 75 oude Franse schilden aanstaande vrijdag te betalen. Voor 

elke dag uitstel zal hij aan de hertog 1 oude schild betalen. 

 

Johannes Keijser promisit super omnia Rutghero de Boemel filio 

quondam Johannis de Boemel LXXV aude scilde Francie seu valorem ad 

feriam sextam proximam persolvenda alioquin dabit domino duci 

quolibet die sequenti #quousque satisfecerit# unum scutum 

antiquum. Testes Cnode et Scrage datum sexta post invocavit. 

 

                         
22 Zestien plakken voor een (lichte) schild is uitzonderlijk. Meestal 

worden er 12 plakken voor een lichte schild gerekend. 
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BP 1176 f 102r 15 vr 17-02-1380. 

Gerardus Loij zv Willelmus beloofde aan voornoemde Rutgherus van 

Boemel 30 oude Franse schilden op vrijdag aanstaande te betalen. Voor 

elke dag uitstel zal hij aan de hertog ½ oude schild betalen. 

 

Gerardus Loij filius Willelmi promisit super omnia dicto Rutghero 

XXXta aude scilde Francie seu valorem ad feriam sextam proximam 

persolvenda alioquin dabit domino duci quolibet die sequenti 

quousque satisfecerit (dg: dimidium) dimidium scutum antiquum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 102r 16 vr 17-02-1380. 

Godefridus uter Waden van Hedel, Rodolphus Wise en Arnoldus Veer 

beloofden aan Philippus Jozollo 220 oude schilden met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1380; 12+31+30+31+24=128 dgn) te betalen, op 

straffe van 12. 

 

Godefridus uter Waden de Hedel Rodolphus Wise et Arnoldus Veer 

promiserunt Philippo Jozollo CC XX scuta antiqua ad Johannis 

proxime pena XII. Testes Lonijs et Neijnsel datum sexta post 

invocavit. 

 

BP 1176 f 102r 17 vr 17-02-1380. 

De eerste twee zullen de derde schadeloos houden. 

 

+ 

Primi duo servabunt 3-um indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 102r 18 vr 17-02-1380. 

Hr Anthonius van den Weteringe ridder, Johannes van den Borch en 

Johannes van den Berge beloofden aan Theodericus Keppel 39 oude 

schilden, met Pinksteren aanstaande (zo 13-05-1380) te betalen. 

 

Dominus Anthonius van den Weteringe miles et Johannes van den 

Borch #et Johannes van den Berge# promiserunt Theoderico Keppel 

XXXIX scuta antiqua ad penthecostes proxime persolvenda. Testes 

Rover et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 102r 19 vr 17-02-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 102r 20 vr 17-02-1380. 

Gerardus Roelen soen en Wolterus zv Godefridus Stoep beloofden aan 

Philippus Jozollo 32 Franse schilden met ....... aanstaande te 

betalen op straffe van 3. 

 

Gerardus Roelen soen et Wolterus filius Godefridi Stoep 

promiserunt Philippo Jozollo XXXII scuta Francie ad {afgescheurd} 

proxime pena III. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 D 07 f.102v. 

 tercia post oculi: dinsdag 28-02-1380. 

 tercia post reminiscere: dinsdag 21-02-1380. 

 tercia post sacramenti: dinsdag 29-05-1380. 

 quinta post reminiscere: donderdag 23-02-1380. 

 sexta post reminiscere: vrijdag 24-02-1380. 
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BP 1176 f 102v 01 di 28-02-1380. 

Willelmus van Waderle gaf uit aan mr Goeswinus zvw Henricus van 

Luijssel (dg: Johannes van Nuwelant zvw Gerardus Custer van Nuwelant) 

een hofstad23,24,25,26 van wijlen Ghibo gnd Kuijf, in Den Bosch, achter 

het klooster van de Minderbroeders, bij het Klein Begijnhof, voor het 

huis en erf van Gerardus Abts, tussen de gemene weg enerzijds en 

erfgoed van Willelmus van Gheldorp anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor (1) een b-erfcijns van 10 schelling oude pecunia, (2) een 

b-erfcijns van 8 schelling geld ten tijde, en thans voor (3) een 

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

de andere helft met Pasen, voor het eerst met Sint-Andreas (vr 30-11-

1380). 

 

Willelmus de Waderle domistadium quondam Ghibonis dicti Kuijf 

situm in Busco retro claustrum fratrum minorum prope parvum 

beghinarium ante domum et aream Gerardi Abbatis inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem Willelmi de Gheldorp ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditarium censum (dg: Johanni de Nuwelant 

filio quondam Gerardi Custer de Nuwelant) #magistro Goeswino filio 

quondam Henrici de Luijssel# ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditario censu X solidorum antique pecunie et pro hereditario 

censu VIII solidorum monete pro tempore exinde solvendis dandis 

etc et pro hereditario censu quatuor librarum monete dando sibi ab 

alio hereditarie (dg: nativitatis) mediatim (dg: Joh) #Andree# et 

mediatim (dg: Domini) #pasce et primo termino Andree# ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit (dg: testes Meus et Neijnsel datum sabbato post 

invocavit) et promisit super habita et habenda sufficientem 

facere. Testes Scrage et Neijnsel tercia post oculi. 

 

BP 1176 f 102v 02 di 28-02-1380. 

Voornoemde Johannes! en Gerardus van Hees beloofden dat voornoemde 

Johannes uiterlijk met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1380) op deze 

hofstad een lofbaar huis zal laten bouwen. 

 

Dictus Johannes! et Gerardus de Hees promiserunt indivisi super 

omnia quod dictus Johannes supra dictum domistadium infra hinc et 

(dg: fest ?Remigii) #nativitatis Johannis# proxime unam domum 

dictam een lofbair huus edificari et procurari faciet situari. 

 

BP 1176 f 102v 03 di 28-02-1380. 

Theodericus van Zeelst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Zeelst prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 102v 04 di 21-02-1380. 

Bertoldus zvw Johannes gnd Voget zvw Bertoldus van Hoesden verkocht 

aan Gerardus Balijart en zijn broer Godefridus (1) een kamp van 

voornoemde wijlen Bertoldus, gnd Berthouts Kamp, in Maren, voor de 

plaats gnd die Delen, naast een gemene steeg, met een eind strekkend 

aan een gemene steeg, en met het andere eind aan wijlen hr Johannes 

van Eijndoven ridder, (2) 2 morgen land van voornoemde wijlen 

Bertoldus, in Maren, ter plaatse gnd die Lange Mergen, ter plaatse 

                         
23 Zie ← BP 1176 f 100r 16 wo 08-02-1380, overdracht van kennelijk 

deze hofstad, toen aangeduid als huis en erf. 
24 Zie → BP 1176 f 102v 02 di 28-02-1380, belofte op deze hofstad een 

huis te bouwen. 
25 Zie → BP 1177 f 131v 09 wo 29-06-1384, verkoop van een lijfrente 

uit deze hofstad. 
26 Zie → BP 1177 f 295r 07 do 12-04-1386, verkoop van de hofstad. 
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gnd die Grote Werd, aan weerszijden van een erfgoed van Henricus gnd 

Riemsleger, (3) 4 hont land van voornoemde wijlen Bertoldus, op de 

plaats gnd Lemeler, die jaarlijks gedeeld worden tegen erfgoederen 

van erfg vw hr Johannes van Eijndoven ridder, aldaar gelegen, welke 

erfgoederen aan hem ten deel gevallen waren bij erfdeling, belast met 

een b-erfcijns van 10 oude groten, zegedijken, waterlaten en sloten. 

Jkvr Agnes dvw hr Johannes van Hoescot ridder beloofde lasten van de 

kant van voornoemde Bertoldus af te handelen. 

 

Bertoldus filius quondam Johannis dicti Voget filii quondam 

Bertoldi de Hoesden quendam campum #dicti quondam Bertoldi# dictum 

communiter (dg: Berch) Berthouts Camp situm in parochia de Maren 

(dg: in) ante locum dictum die Delen (dg: inter co) contigue iuxta 

communem stegam tendentem cum uno !ad communem stegam et cum 

reliquo fine ad hereditatem quondam domini Johannis de Eijndoven 

militis item duo iugera terre dicti quondam Bertoldi sita in dicta 

parochia in loco dicto die Lange Mergen in loco dicto die Grote 

(dg: -n) Werd ab utroque latere hereditatis Henrici dicti 

Riemsleger item quatuor hont terre (dg: sita) dicti quondam 

Bertoldi sita supra (dg: di) locum dictum Lemeler que annuatim 

dividintur erga hereditates heredum quondam domini Johannis de 

Eijndoven militis (dg: ut dicebat) sitas ibidem ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo Balijart et Godefrido suo fratri 

promittens supra habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere (dg: ex ?agg) #tamquam de hereditate ab aggere Mose 

libera# exceptis hereditario censu X grossorum antiquorum et 

zeghedike et ?et aquaductibus et fossatis ad hoc spectantibus et 

infra (dg: an) terras sitis. Quo facto promisit domicella Agnes 

filia quondam domini Johannis de Hoescot militis cum tutore 

promisit super omnia omnem obligationem #calangiam# et 

impeticionem ex parte dicti Bertoldi in premissis existentes seu 

eventuras deponere. Testes Meus et Scrage datum tercia post 

reminiscere .. dixit. 

Et que hereditates sibi mediante divisione prius habita etc cessit! 

in partem prout in litteris quas vidimus. 

 

BP 1176 f 102v 05 di 21-02-1380. 

Voornoemde Bertoldus beloofde voornoemde jkvr Agnes schadeloos te 

houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Dictus Bertoldus promisit #super habita et habenda# dictam 

domicellem Agnetem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 102v 06 di 21-02-1380. 

Theodericus zv Bartholomeus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus filius Bartholomei prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 102v 07 di 21-02-1380. 

Gerardus Mannart, zijn zoon Petrus en dochters Aleijdis en Mechtildis 

verkochten aan Johannes gnd Milter van Erpe een huis, tuin en 14 

lopen aangelegen gerstland, minus 8 roeden, in Erp, ter plaatse gnd 

Aan die Bolst, aan voornoemde Gerardus verkocht door Rodolphus gnd 

van der Bolst27 ev Elizabeth dvw Arnoldus van den Dike. 

 

                         
27 Zie ← BP 1175 f 031r 11 ±do 29-06-1368 (1), overdracht van 

waarschijnlijk dit huis, tuin en 14 lopen gerstland minus 8 roeden. 
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Solvit. 

Gerardus Mannart Petrus eius filius Aleijdis et Mechtildis eius 

filie cum tutore domum ortum atque quatuordecim lopinatas terre 

ordeacee ipsis adiacentes minus octo virgatis terre sitas in 

parochia de Erpe ad locum dictum Aen die Bolst venditas (dg: sibi) 

dicto Gerardo a Rodolpho dicto van der Bolst marito et tutore 

legitimo Elizabeth sue uxoris filie quondam Arnoldi van den Dike 

prout in litteris hereditarie vendiderunt Johanni dicto Milter de 

Erpe supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

(dg: da) Meus et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 102v 08 di 29-05-1380. 

Stephanus van Wetten vernaderde28 in afwezigheid van voornoemde 

koper. 

 

Stephanus de Wetten in absentia dicti emptoris prebuit. Testes 

Scrage et Lonijs datum tercia post sacramenti. 

 

BP 1176 f 102v 09 di 21-02-1380. 

Willelmus zvw Eelkinus vleeshouwer droeg over aan Lambertus Raet, tbv 

kvw Denkinus zvw Gerardus van Driel, een huis en hofstad in Empel, 

tussen Willelmus gnd Luwe enerzijds en wijlen Lief Hannen anderzijds, 

aan hem overgedragen door Johannes zv Johannes. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Eelkini carnificis domum et domistadium 

sitas in parochia de Empel inter hereditatem Willelmi dicti Luwe 

ex uno et inter hereditatem quondam Lief Hannen ex alio 

supportatas sibi a Johanne filio Johannis prout in litteris 

hereditarie supportavit Lamberto Raet ad opus liberorum quondam 

Denkini filii quondam Gerardi de Driel cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Meus et Neijnsel (dg: datm supra) tercia post reminiscere. 

 

BP 1176 f 102v 10 di 21-02-1380. 

Johannes gnd Gherijs zvw Lodekinus van Os? droeg over aan Lambertus 

Raet, tbv kvw Denkinus Veer van Empel, (1) een huis en erf van 

voornoemde Denkinus, in Empel, tussen Willelmus Luwe enerzijds en een 

zekere gnd Lief Han anderzijds, (2) alle andere goederen van 

voornoemde Denkinus, aan hem gerechtelijk verkocht door Johannes van 

de Kloot. 

 

Solvit. 

Johannes dictus Gherijs filius quondam Lodekini de Os? (dg: omnia 

et singula bona Denkini Veer de Empel) #domum et aream Denkini 

Veer de Empel sitam in Empel inter hereditatem Willelmi Luwe ex 

uno et inter hereditatem cuiusdem dicti Lief Han ex alio atque 

cetera bona omnia et singula dicti Denkini# venditas sibi (dg: 

per) a Johanne de Globo per judicem mediante sententia etc prout 

in litteris hereditarie supportavit Lamberto Raet ad opus 

liberorum dicti quondam Denkini cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 102v 11 di 21-02-1380. 

Heijlwigis dvw Gerardus Scaden bakker de oudere droeg over aan 

Gerardus zvw Henricus van Os zvw voornoemde Gerardus Scaden haar deel 

                         
28 Zie → BP 1176 f 129r 16 do 31-05-1380, verwerking van het recht 

van vernaderen Stephanus van Wetten. 
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in 1/10 deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van haar ouders, 

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

de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes Rijc rademaker enerzijds 

en erfgoed van Hermannus Loden soen anderzijds. 

 

Heijlwigis filia quondam Gerardi Scaden (dg: senior) pistoris 

senioris cum suo (dg: -s) tutore totam partem et omne jus sibi 

competentes quovismodo in una decima parte sibi de morte quondam 

suorum parentum successione advoluta in domo et area dicti quondam 

Gerardi sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Johannis 

Rijc #rotificis# ex uno et inter hereditatem Hermanni Loden soen 

ex alio ut dicebat #hereditarie# (dg: here here) supportavit 

Gerardo (dg: dicto) filio quondam Henrici de Os filii quondam 

Gerardi Scaden predicti promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1176 f 102v 12 di 21-02-1380. 

Voornoemde Gerardus zvw Henricus van Os zvw voornoemde Gerardus 

Scaden beloofde aan voornoemde Heijlwigis dvw Gerardus Scaden bakker 

de oudere, tbv Gerardus minderjarige zv voornoemde Heijlwigis, 6½ 

oude schilden, te betalen nadat voornoemde Gerardus, zodra hij 

meerderjarig is, van dit 1/10 deel afstand heeft gedaan. 

 

Dictus Gerardus promisit dicte Heijlwigi ad opus Gerardi filii 

dicte Heijlwigis (dg: septem) #sex et dimidium# aude scilde statim 

postquam dictus Gerardus ad annos pubertatis pervenerit (dg: 

persolvenda) et super dicta decima parte resignavit ad opus dicti 

Gerardi persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 102v 13 di 21-02-1380. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Heijlwigis elk jaar met 

Pasen, tot Gerardus zv voornoemde Heijlwigis meerderjarig is, 21 

Hollandse plakken te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit se daturum et soluturum dicte Heijlwigi 

(?dg: .) anno quolibet quosque Gerardus filius eiusdem Heijlwigis 

ad annos pubertatis pervenerit XXI placke monete Hollandie ad 

festum pasce et pro primo termino ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 102v 14 di 21-02-1380. 

Goeswinus Cnode zvw Eufemia Posteels verkocht aan Ghisbertus Vrancken 

soen een hofstad in Orthen, tussen voornoemde Ghisbertus enerzijds en 

Metta Peters anderzijds, belast met een b-erfcijns van 20 schelling 

geld. 

 

Goeswinus Cnode (verbeterd uit: Snode) filius quondam Eufemie 

Posteels domistadium situm in Orten inter hereditatem Ghisberti 

Vrancken soen ex uno et inter hereditatem Mette Peters ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Ghisberto promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto hereditario censu XXti solidorum 

monete exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 102v 15 do 23-02-1380. 

Beatrix dvw Gerardus Neven wv Rodolphus gnd Tielmans soen van Hoesden 

schonk aan haar dochter Rodolpha, tbv haar en haar kinderen verwekt 

door wijlen Arnoldus Last, (1) 4 morgen land, ter plaatse gnd die 

Hoeve en ter plaatse gnd die Rijshoeve, direct naast erfgoed behorend 

aan het klooster van Sint-Clara in Den Bosch, (2) 5 hont land van 

voornoemde wijlen Gerardus, in Empel, ter plaatse gnd Meerveld, in 2 

plaatsen. Rutgherus gnd Lube ev Luijtgardis dv voornoemde Beatrix 
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deed afstand. 

 

Beatrix filia quondam #Gerardi# Neven relicta quondam (dg: 

Tielmanni) #Rodolphi# dicti Tielmans soen de Hoesden cum tutore 

(dg: suum usufructum etc sibi competens in) quatuor iugera 

(verbeterd uit: iugeribus) terre sita (dg: in parochia de Roe) 

#ad# locum dictum die Hoeve et in loco dicto die Rijshoeve 

contigue iuxta hereditatem spectantem ad conventum sancte Clare in 

Busco ut dicebat (dg: hereditarie supportavit Rodolphe sue filie 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere) atque (dg: .) quinque hont terre #dicti quondam (dg: 

Tielman) Gerardi# sita in parochia de Empel in loco dicto Meervelt 

(dg: contigue in) in duobus locis (dg: atque in hereditario censu 

X librarum monete s) hereditarie supportavit Rodolphe sue filie ad 

opus sui et ad opus liberorum ab eadem et Arnoldo quondam Last 

pariter genitorum #nomine dotis (dg: ab) ad jus oppidi# promittens 

cum tutore ratam servare. Quo facto (dg: Rodo) Rutgherus dictus 

Lube #(dg: soen)# maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Luijtgardis sue uxoris (dg: fil) filie dicte Beatricis super 

premissis et jure ad opus dicte Rodolphe et suorum liberorum 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ... parte et 

suorum liberorum deponere. Testes Arnoldus et Lonijs datum quinta 

post reminiscere. 

 

BP 1176 f 102v 16 do 23-02-1380. 

Voornoemde Beatrix dvw Gerardus Neven wv Rodolphus gnd Tielmans soen 

van Hoesden schonk aan haar voornoemde dochter Rodolpha, tbv haar en 

haar kinderen verwekt door wijlen Arnoldus Last, een n-erfcijns van 

10 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en erf in 

Den Bosch, aan de Korenmarkt, tussen erfgoed van Ghibo Vetten 

enerzijds en erfgoed van Jacobus Scutter anderzijds. Rutgherus gnd 

Lube ev Luijtgardis dv voornoemde Beatrix deed afstand. 

 

Dicta Beatrix cum tutore (dg: here) promisit ut debitrix 

principalis se daturam et soluturam #nomine dotis ad jus oppidi# 

dictis Rodolphe sue filie et suis liberis predictis hereditarium 

censum X librarum monete hereditarie nativitatis Johannis ex domo 

et area sita in Busco ad forum (dg: .) bladi inter hereditatem 

Ghibonis Vetten ex uno et inter hereditatem Jacobi Scutter ex alio 

ut !ut dicebat. Quo facto dictus Rutgherus tamquam maritus etc ut 

prius super dicto censu renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et suorum liberorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 102v 17 do 23-02-1380. 

Johannes van Ewijc van Lijttoijen beloofde aan Walterus van Oekel, 

gedurende 6 jaar, elk jaar met Lichtmis 2 oude schilden te betalen. 

 

Johannes de Ewijc de Lijttoijen promisit super omnia se daturum et 

soluturum Waltero de Oekel ad spacium sex annorum sine medio 

sequentium anno quolibet eorum sex annorum duo scuta antiqua 

purificatione et primo termino purificatione proxime (dg: prox). 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 102v 18 vr 24-02-1380. 

Theodericus Rover Uden soen beloofde aan zijn zoon Udo 100 pond geld, 

met Sint-Martinus over 2 jaar (di 11-11-1382) te betalen. Niemand mag 

dit geld manen, behalve voornoemde Udo. 

 

Theodericus Rover Uden soen promisit super omnia Udoni filio suo 

centum libras monete a Martini proxime ultra duos annos 
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persolvendas tali condicione quod nullus dictam pecuniam petet 

neque monebit (dg: s) nisi dictus Udo. Testes Meus et Lonijs datum 

sexta post reminiscere. 

 

BP 1176 f 102v 19 vr 24-02-1380. 

Voornoemde Udo beloofde aan zijn voornoemde vader Theodericus Rover 

Uden soen, ingeval voornoemde Udo tussen nu en Sint-Martinus over 2 

jaar (di 11-11-1382) onder Den Bosch verblijft?, dat dan voornoemde 

Udo aan zijn voornoemde vader Theodericus 100 pond geld na maning zal 

betalen. 

 

Dictus Udo promisit super (dg: omnia ut debitor) #omnia# dicto 

Theoderico suo patri si contingat dictum (dg: U) Udonem (dg: inf) 

infra hinc et festum Martini proxime et infra duos annos sine 

medio sequentes infra Buscumducis extunc dictus Udo dabit dicto 

Theoderico suo patri centum libras monete ad monitionem dicti 

Theoderici Rover persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 102v 20 ±vr 24-02-1380.  

Bodo zvw Henricus Matheus ev Winnekina dvw Rodolphus zv Reijnerus 

bakker droeg over aan Theodericus van Loet een b-erfcijns van 6 pond 

geld, die Arnoldus van Herende aan voornoemde Winnekina beloofd had, 

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

gaande uit29 (1) een huis en erf in Den Bosch, tegenover de toren van 

de kerk van Sint-Jan-Evangelist, tussen erfgoed van wijlen Johannes 

van den Water enerzijds en erfgoed van Theodericus van de Poort en 

Wellinus Roveri anderzijds, (2) een deel van een tuin achter erfgoed 

van Johannes Sluijter, met het recht, aan voornoemd huis behorend, in 

een weg die van het huis naar de tuin loopt. 

 

#Bodo filius quondam Henrici Matheus (dg: su) maritus et tutor 

legitimus ut asserebat# Winnekine filie quondam Rodolphi filii 

Reijneri pistoris hereditarium sex librarum monete quem Arnoldus 

de Herende promiserat (dg: dic) se daturum et soluturum dicte 

Winnekine mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area 

sita in Busco in opposito turris ecclesie sancti Johannis 

ewangeliste in Busco inter hereditatem quondam Johannis de Aquis 

ex uno et inter hereditatem [30Theoderici de] Porta et Wellini 

Roveri ex alio atque ex quadam parte cuiusdam orti siti (dg: r) 

retro hereditatem Johannis Sluijter cum tuto jure ad dictam domum 

spectante in quadam [via tendente] a dicta domo ad partem orti 

supradicti prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico de 

Loet cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Cnode ....... ....... ....... 

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

 

1176 mf3 D 08 f.103. 

 Quarta post oculi: woensdag 29-02-1380. 

 Tercia post oculi: dinsdag 28-02-1380. 

 Quinta post oculi: donderdag 01-03-1380. 

 Quinta post letare: donderdag 08-03-1380. 

 

BP 1176 f 103r 01 wo 29-02-1380. 

Hr Johannes zvw Ghisbertus van Vlochoven investiet van Nijsterle en 

hr Henricus van Best investiet van Knegsel, priesters, executores 

testamenti van wijlen hr Egidius van der Waag priester, droegen over 

                         
29 Zie → BP 1177 f 060v 04 vr 10-07-1383, afstand doen van deze 

onderpanden. 
30 Aanvulling op basis van BP 1177 f 060v 04. 
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aan Ghisbertus nzvw voornoemde hr Egidius een b-erfcijns31 van 31 

pond geld, die jkvr Sophia wv Arnoldus gnd Ban dvw Gerardus van den 

Eechoven en haar zonen Walterus en Arnoldus beurden, een helft met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit de waag in Den 

Bosch, welke cijns later was van voornoemde wijlen hr Egidius, en 

welke cijns voornoemde wijlen hr Egidius vermaakt had aan zijn 

voornoemde natuurlijke zoon Ghisbertus. De brief overhandigen aan een 

van de executores. 

 

Solvit. 

Dominus Johannes filius quondam Ghisberti de Vlochoven (dg: inve) 

investitus de Nijsterle et dominus Henricus de Best investitus de 

(dg: Knechel) Knecsel presbitri executores testamenti seu ultime 

vol..... voluntatis (dg: quondam) domini quondam Egidii de Stata! 

presbitri ut dicebant hereditarium censum XXXI librarum monete 

quem domicella Sophia relicta quondam (dg: Johannis dicti) Arnoldi 

dicti Ban filia quondam Gerardi (dg: so) van den Eechoven 

#Walterus et Arnoldus eius filii# solvendum habuerunt hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex statera (dg: oppidi de) 

#in# Busco et qui census fuerat postea dicti quondam domini Egidii 

et in quo (dg: dic) censu idem quondam dominus Egidius decesserit 

et quem censum dictus quondam dominus Egidius Ghisberto suo filio 

naturali legaverat ut dicebant hereditarie supportaverunt dicto 

Ghisberto filio naturali dicti quondam domini Egidii #(dg: ....... 

....... .......)# promittentes dicti domini Johannes et Henricus 

tamquam executores ut debitores principales ratam servare. Testes 

Cnode et Lonijs datum quarta post oculi. Traditur altero dictorum 

executorum. 

 

BP 1176 f 103r 02 di 28-02-1380. 

Petrus Valant zvw Henricus Posteel verkocht aan Henricus zvw 

Theodericus Posteel een n-erfcijns32 van 8 pond geld, een helft te 

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

met Sint-Jan (zo 24-06-1380), gaande uit het voorhuis en erf van 

voornoemde Petrus, in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen de gemene 

weg enerzijds en erfgoed van Truda Bijnhuus anderzijds, strekkend van 

voornoemde Peperstraat tot aan nieuwe kamers met ondergrond, het 

gehele erfgoed van voornoemde Petrus reeds belast met b-erfcijnzen 

van 20 schelling, 15 schelling en 19 schelling voornoemd geld. 

 

Petrus Valant filius quondam Henrici Posteel (dg: promisit se 

daturum et soluturum) #hereditarie vendidit# Henrico filio quondam 

Theoderici Posteel hereditarium censum VIII librarum monete 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino 

nativitatis (dg: Domini) #Johannis# ex anteriore domo et area 

dicti Petri sita in Busco in vico dicto Peperstraet inter communem 

vicum ex uno et inter hereditatem Trude Bijnhuus ex alio tendente 

a dicto vico Peperstraet usque ad novas cameras cum earum fundis 

ibidem stantes (dg: ut dicebat promisit super omnia sufficientem 

facere) promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis hereditariis censibus XXti solidorum XV solidorum et XIX 

solidorum dicte #monete# ex (dg: -in) integra (dg: ..) hereditate 

dicti #Petri# ibidem sita prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Cnode et Scrage datum tercia post oculi. 

 

                         
31 Zie → BP 1178 f 096r 04 do 01-04-1389, overdracht van de cijns aan 

Agnes dv Elisabeth wv Ghisbertus nzvw hr Egidius van der Wegen 

priester. 
32 Zie → BP 1177 f 187v 14 wo 26-04-1385, overdracht van de helft in 

een erfcijns van 7 pond geld uit de erfcijns van 8 pond. 
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BP 1176 f 103r 03 di 28-02-1380. 

Voornoemde Petrus Valant zvw Henricus Posteel verkocht aan zijn broer 

Arnoldus een n-erfcijns33 van 8 pond geld, een helft te betalen met 

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

aanstaande (zo 24-06-1380), gaande uit 2 nieuwe kamers met 

ondergrond, in Den Bosch, in een straat die loopt van voornoemde 

Peperstraat naar de Kolperstraat, tussen erfgoed waarop hr Laurencius 

van Ghoerle woonde enerzijds en erfgoed van voornoemde Petrus 

anderzijds. 

 

Dictus Petrus (dg: promisit se daturum et soluturum) #hereditarie 

vendidit# Arnoldo fratri suo hereditarium censum octo librarum 

monete hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et pro 

primo termino Johannis proxime ex duabus #novis# cameris cum earum 

fundis sitis in vico tendente a vico dicto (dg: Per) Peperstraet 

(dg: ad) #versus# vicum dictum Colperstraet inter (dg: 

hereditatem) in qua dominus Laurencius de Ghoerle morari consuevit 

ex uno et inter hereditatem dicti Petri ex alio ut dicebat (dg: 

promisit super omnia sufficientem facere) supportavit etc 

promittens pro toto ut (dg: ips) mediate. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103r 04 wo 29-02-1380. 

Jacobus Vos van Berze ev Heijlwigis dvw Johannes gnd Honijman 

verkocht aan Johannes van Os van Ghewanden en Zanderus gnd Deenkens 

soen 4 morgen land in Maren, ter plaatse gnd die Maarse Beemden, ter 

plaatse gnd Kolvarts Hoeve, tussen erfg vw Rutgherus gnd Eghen soen 

enerzijds en erfg vw Johannes van Berkel anderzijds, belast met 

dijken, waterlaten sloten en sluizen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Jacobus Vos de Berze (dg: f) maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam Johannis dicti 

Honijman quatuor iugera terre ad se spectantia sita in parochia de 

Maren ad locum dictum (dg: Colvart) die Maerssche Beemde in loco 

dicto Colvarts Hoeve inter hereditatem heredum #quondam# Rutgheri 

dicti Eghen soen ex uno et inter hereditatem heredum Johannis 

quondam de (dg: Maren ex) Berkel ex alio in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt et ad dictum Jacobum nesciuntur pertinere ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni de Os de Ghewanden et Zandero 

dicto Deenkens soen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggeribus (dg: f) aquaductibus 

fossatis et slusis ad hoc de jure spectantibus ut dicebat. Testes 

Meus et Rover datum quarta post oculi. Tradetur littera dicto 

Johanni. 

 

BP 1176 f 103r 05 wo 29-02-1380. 

Voornoemde Johannes van Os van Ghewanden en Zanderus gnd Deenkens 

soen beloofden aan voornoemde Jacobus Vos en zijn vrouw Heijlwigis 

een lijfrente van 9 oude schilden, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, 

gaande uit al hun goederen. De langstlevende krijgt de hele rente. 

 

Dicti Johannes et Zanderus promiserunt (dg: super) indivisi super 

habita et habenda se daturos et soluturos Jacobo Vos et Heijlwigi 

predictis seu eorum alteri diutius viventi (dg: here) vitalem 

pensionem novem antiquorum scutorum #seu valorem# anno quolibet ad 

eorum vitam et non ultra ad cathedram Petri ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis et alter eorum diutius dictam pensionem ad 

                         
33 Zie → BP 1176 f 208v 04 ±wo 08-05-1381, verkoop van de erfcijns 

van 8 pond. 
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suam vitam integraliter possidebit et cum ambo mortui etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 103r 06 do 01-03-1380. 

Gerardus van Essche zv Gerardus van Essche wonend in Oisterwijk en 

zijn vrouw Yda van Amerssoijen beloofden aan Gerardus van Vladeracken 

30 oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen (dg: 200 pond geld 

waarmee brood en bier worden gekocht) met Vastenavond aanstaande (di 

07-02-1380) te betalen. 

 

Gerardus de Essche filius (dg: qu) Gerardi de Essche commorans in 

Oesterwijc (dg: ut dicebat) et Yda de Amerssoijen eius uxor 

#promiserunt Gerardo de Vladeracken XXX aude scilde Francie vel 

Flandrie# (dg: ducentas libras monete pro qua panis et cervisia 
?communiter ementur) ad carnisprivium proxime persolvenda. Testes 

Cnode et Lonijs datum quinta post oculi. 

 

BP 1176 f 103r 07 do 08-03-1380. 

Johannes Bijtter zvw Johannes gnd Bijtter verkocht aan Boudewinus 

Otten soen een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

op de plaats gnd Dungen te leveren, gaande uit 3 lopen roggeland, 

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

Hadewigis Arts enerzijds en Henricus Steijmpel anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns. 

 

Solvit Johannes una! plackam. 

Johannes Bijtter filius quondam Johannis dicti Bijtter hereditarie 

vendidit Boudewino Otten soen hereditariam paccionem (dg: u) 

dimidii modii siliginis (dg: solv) mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et supra locum dictum Donghen 

tradendam ex tribus lopinatis terre siliginee (dg: me) sitis infra 

libertatem de Busco ad locum dictum Drieborch inter hereditatem 

Hadewigis Arts ex uno et inter hereditatem Henrici Steijmpel ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini ducis et sufficientem facere. Testes 

Lonijs et Neijnsel datum quinta post letare. 

 

BP 1176 f 103r 08 do 08-03-1380. 

Voornoemde Boudewinus Otten soen droeg over aan Johannes Bijtter zvw 

Johannes gnd Bijtter een b-erfcijns van 20 schelling, die wijlen zijn 

broer Walterus verworven had van Johannes Bitter zvw Johannes Bitter. 

 

Solvit. 

Dictus Boudewinus hereditarium censum XX solidorum quem Walterus 

#quondam# frater dicti Boudewini erga Johannem Bitter filium 

quondam Johannis Bitter acquisiverat ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Johanni promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 103r 09 wo 29-02-1380. 

Willelmus gnd Metten soen van den Scoet ev Hilla dvw Henricus van der 

Hautart verkocht aan Philippus zvw Hubertus van Welle, tbv hem, zijn 

vrouw Yda dvw voornoemde Henricus en kinderen van voornoemde 

Philippus en Yda, alle erfgoederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van Hilla mv voornoemde Hilla, gelegen onder Schijndel, 

uitgezonderd 1/12 deel in een akker gnd de Meielheuvel, in Schijndel, 

en 1/6 deel in 1 lopen land in Schijndel, naast de plaats gnd Wijbos, 

beiderzijds tussen Johannes gnd die Laet. 

 

X 

Willelmus dictus Metten soen (dg: f) van den Scoet maritus et 
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tutor legitimus Hille sue uxoris filie quondam Henrici van der 

Hautart omnia et singula (dg: bona) #hereditates# sibi et dicte 

sue uxori de morte quondam Hille matris olim predicte Hille 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita 

infra parochiam de (dg: Scijkel) Scijnle ut dicebat exceptis tamen 

duodecima parte in agro dicto de Meijelhoevel #sita in dicta 

parochia# et sexta parte in una lopinata terre (dg: sita) #sita# 

in dicta parochia iuxta locum dictum Weijbossche (dg: it) inter 

hereditatem Johannis dicti die Laet ex utroque latere (dg: et) 

coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit Philippo filio 

quondam Huberti de Welle (dg: promittens) ad opus sui et ad opus 

Yde sue uxoris filie dicti quondam Henrici et ad opus liberorum ab 

eisdem Philippo et Yda pariter genitorum et generandorum 

promittens warandiam (dg: ob) et obligationem deponere tali 

condicione quod (dg: dictus) dicti Philippus et Yda seu eorum 

alter diutius vivens dictas (dg: bona) hereditates possidebunt 

post ipsorum amborum decessum ad dictos eorum liberos genitos et 

generandos (dg: here) et ad neminem alium devolvendas. Testes 

datum ?supra ....... #Testes Cnode et Lonijs datum quarta post 
?oculi. 

 

BP 1176 f 103r 10 wo 29-02-1380. 

Arnoldus Rover Snobbe beloofde aan Katherina ndvw hr Johannes Snobben 

priester 50 oude schilden na maning te betalen. De brief overhandigen 

aan voornoemde Roverus. 

 

Et Arnoldus Rover (dg: Snobb) Snobbe promisit super omnia (dg: 

{ruimte vrijgelaten} ad opus) Katherine filie naturali quondam 

domini Johannis Snobben #presbitri# L scuta antiqua ad eius 

monitionem persolvenda. #Testes datum supra.# Tradetur littera 

dicto Rovero. 

 

BP 1176 f 103r 11 wo 29-02-1380. 

Henricus zvw Willelmus gnd Barbijer verkocht aan Johannes Vrient van 

Helmont, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes van Gheffen, 

een lijfpacht34 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin in Helmond, tussen kvw 

Henricus Scillinc enerzijds en Wautgherus van der Bruggen anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Henricus filius quondam Willelmi dicti Barbijer hereditarie 

vendidit Johanni Vrient de Helmont ad opus sui et ad opus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis de Gheffen seu alteri 

eorum diutius viventi vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam ipsorum seu 

alterius eorum diutius viventis et non ultra purificatione et in 

Busco tradendam ex domo et orto sito in Helmont inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici (dg: Scilde) Scillinc ex uno et inter 

hereditatem Wautgheri van der Bruggen ex alio promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi et 

sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter 

possidebit et cum ambo mortui sunt erit quitus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 103r 12 wo 29-02-1380. 

Rutgherus Pijn van Derenborch verkocht aan Theodericus Mannart de 

helft van een stuk land in Oss, naast de plaats gnd Lither Hek, 

                         
34 Zie → BP 1179 p 476v 04 ma 15-07-1392, vermelding van de 

lijfpacht. 
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tussen wijlen hr Godefridus van Os ridder enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, deze helft belast met een b-erfcijns van 20 schelling 

gemeen paijment aan erfg vw voornoemde hr Godefridus. 

 

Cnode noluit. 

Rutgherus Pijn de Derenborch medietatem pecie terre site in 

parochia de Os iuxta locum dictum Lijtter Hecke inter hereditatem 

quondam domini (dg: de) Godefridi de Os militis ex uno et inter 

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

vendidit Theoderico Mannart promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto hereditario censu XX solidorum (dg: mo) communis 

pagamenti heredibus quondam domini Godefridi predicti ex dicta 

medietate (dg: prius) solvendis annuatim. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103r 13 wo 29-02-1380. 

Henricus die Bruijn verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus die Bruijn prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103r 14 wo 29-02-1380. 

Voornoemde Theodericus Mannart beloofde aan voornoemde Rutgherus Pijn 

van Derenborch en zijn vrouw Hilla dvw Johannes gnd Aelbrechts soen 

van Os een lijfrente van 8 lichte schilden, 12 plakken voor 1 schild 

gerekend, met Kerstmis te leveren, gaande uit al hun goederen. De 

langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Solvit. Cnode noluit. 

Dictus Theodericus promisit super omnia se daturum et soluturum 

dicto Rutghero et Hille sue uxori filie quondam Johannis dicti 

Aelbrechts soen de Os vitalem pensionem octo lichte scilde XII 

placke pro scilt computato anno quolibet ad vitam ipsorum seu 

alterius eorum diutius viventis et non ultra nativitatis Domini ex 

omnibus suis bonis quocumque sitis et alter eorum (dg: eo) diutius 

vivens dictam pensionem integraliter possidebit et cum ambo mortui 

fuerintetc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103r 15 wo 29-02-1380. 

Henricus zvw Erenbertus gnd Maeseman verkocht aan Jacobus zvw 

Gerardus van der Hogart een huis, erf en tuin in Orthen, tussen Hilla 

van den Boegart enerzijds en Aleijdis van Ghestel anderzijds, (dg: 

welke tuin 50 voet meet, af te meten vanaf voornoemd huis 

achterwaarts), belast met een b-erfcijns van 20 schelling en 5 

schelling en 6 penning gemeen paijment. 

 

Solvit IX placken. 

Henricus filius quondam Erenberti dicti Maeseman domum (dg: et) 

aream et ortum sitos in parochia de Orthen inter hereditatem Hille 

van den Boegart ex uno et inter hereditatem Aleijdis de Ghest-(dg: 

est)-el ex alio (dg: et que do qui ortus predictus continet 

quinquaginta pedatas mensurandas de dom dicta domo retrorsum) ut 

dicebat hereditarie vendidit Jacobo filio quondam Gerardi van der 

Hogart promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu XX solidorum et quinque solidorum et sex 

denariorum communis pagamenti exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 103r 16 wo 29-02-1380. 

Gerardus van der Hogart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus van der Hogart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 103r 17 wo 29-02-1380. 

Gerardus Kepken van Nuwelant beloofde aan Arnoldus Koijt 50 lichte 

schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1380) te betalen. 

 

Gerardus Kepken de Nuwelant promisit Arnoldo Koijt quinquaginta 

licht scilde scilicet XII #Dordrecht# plack pro scilt computato ad 

nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103r 18 do 01-03-1380. 
Vergelijk: BHIC OLVrBr cartularium f.217v, 01-03-1380. 

Theodericus zvw Godefridus Posteel droeg over aan zijn broer Matheus 

een b-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

een deel van een hofstad in Den Bosch, over de Visbrug, tussen 

erfgoed van Walterus zvw Ghibo gnd Gheijnser enerzijds en erfgoed van 

Johannes zv Jacobus gnd Cop Gril van Enghelen anderzijds, welk deel 

voornoemde Theodericus in cijns35,36 gegeven had aan Willelmus van den 

Zande voor voornoemde cijns. 

 

Theodericus filius quondam Godefridi Posteel hereditarium censum 

trium librarum monete solvendum #sibi# hereditarie nativitatis 

Domini ex quadam parte cuiusdan domistadii siti in Busco ultra 

pontem piscium inter hereditatem Walteri filii quondam Ghibonis 

dicti Gheijnser ex uno et inter hereditatem Johannis filii Jacobi 

dicti Cop Gril de Enghelen ex alio quam partem dictus Theodericus 

dederat ad censum (dg: dicto Th) Willelmo van den Zande pro censu 

predicto prout in litteris hereditarie supportavit Matheo suo 

fratri cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103r 19 do 01-03-1380. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 148, inv.nr. 2217, 01-03-1380. 

Theodericus zvw Godefridus gnd Posteel ev Beatrix dvw Lambertus gnd 

Bathen soen droeg over aan zijn broer Matheus gnd Posteel een 

b-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Pasen en de 

andere helft met Sint-Remigius, gaande uit een huis37,38 en erf in Den 

Bosch aan de Markt, tussen erfgoed van Wijnricus van Oijen enerzijds 

en erfgoed van wijlen Adam gnd Tesschemaker anderzijds, welke cijns 

voornoemde wijlen Lambertus tbv hem, zijn vrouw Yda dvw Johannes gnd 

Sneggelen en hun kinderen verworven had van Godefridus van Bussel 

nzvw Godefridus van Bussel. 

 

Dictus Theodericus maritus et tutor legitimus ut asserebat (dg: 

Bathe su) Beatricis sue uxoris filie quondam Lamberti Bathen soen 

hereditarium sex librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

pasce et [mediatim] Remigii ex domo et area et eius attinentiis 

universis et singulis sitis in Busco ad forum inter hereditatem 

#quondam# Wijnrici de Oijen ex uno et inter hereditatem Ade dicti 

Tesschemaker ex alio [quem censum] dictus quondam Lambertus ad 

opus sui et ad opus Yde sue uxoris filie quondam Johannis 

Snegghelen (dg: su) et ad opus liberorum ab eis pariter #genitorum 

et# generandorum erga Go[defridum de Bussel filium naturalem] 

 

                         
35 Zie ← BP 1176 f 114r 17 vr 24-12-1378, uitgifte voor de erfcijns. 
36 Zie → BP 1182 p 512v 01 wo 13-07-1401 (1), overdracht van de 

erfcijns. 
37 Zie → BP 1176 f 350v 06 ma 04-04-1384, overdracht vruchtgebruik 

uit dit huis. 
38 Zie → BP 1180 p 167r 01 vr 03-04-1394, doorverkoop van een 

erfcijns van 7 oude schilden uit dit huis. 
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1176 mf3 D 09 f.103v. 

 anno LXXX mensis marcii die secunda: vrijdag 02-03-1380. 

 Quinta post oculi: donderdag 01-03-1380. 

 Quinta post letare: donderdag 08-03-1380. 

 

BP 1176 f 103v 01 do 01-03-1380. 

quondam Godefridi de Bussel acquisiverat prout (dg: in litteris) 

dicebat hereditarie supportavit Matheo suo fratri promittens 

warandiam et obligationem in dicto censu deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 103v 02 vr 02-03-1380. 

En hij kan gedurende 10 jaar voornoemde cijns van 6 pond terugkopen 

met 39 gulden pieter en met de cijns van de dan eerstkomende termijn. 

Opgesteld in de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van Johannes 

van de Kloot en Theodericus Bathen soen. 

 

A. 

Et poterit redimere dictum censum sex librarum cum XXXIX gulden 

peter seu valore et cum censu in proximo termino solucionis 

proveniendo ad spacium (dg: tr) decem annorum (dg: Johannes) 

proxime futurorum ut in forma. Acta in camera scriptorum 

presentibus Johanne de Globo et Theoderico Bathen soen anno LXXX 

indictionis 3 mensis marcii (dg: die) die secunda hora prime. 

 

BP 1176 f 103v 03 do 01-03-1380. 

Johannes van Os die Plaetmaker beloofde aan Goeswinus zvw Roverus gnd 

Berns soen 13 Brabantse dobbel met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-

10-1380) te betalen. 

 

Johannes de Os die Plaetmaker promisit Goeswino filio quondam 

Roveri dicti Berns soen XIII Brabant dobbel ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes Cnode et Lonijs datum quinta post oculi. 

 

BP 1176 f 103v 04 do 01-03-1380. 

Jacobus Dorre en Gerardus Ghiben soen droeg over aan Johannes zvw 

Henricus Keelbreker, tbv hem en Henricus, zv voornoemde Hilla en 

wijlen Henricus, 4 morgen land in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen Godefridus Moelnere enerzijds en een gemene waterlaat gnd 

watergang anderzijds. 

 

Jacobus Dorre et Gerardus (dg: Ghib) Ghiben soen quatuor iugera 

terre sita in parochia de Berlikem in loco dicto Beilver inter 

hereditatem Godefridi Moelnere ex uno et inter (dg: h) communem 

aquaductum dictum waterganc ex alio ut dicebat prout ibidem sunt 

sita ut dicebat hereditarie (dg: sup vendidit) #supportavit# (dg: 

#Hille relicte quondam Henrici Keelbreker et Johanni eius filio ad 

opus eorum et ad opus# Johanni et Henrico fratribus liberis 

quondam Henrici Keelbreker ?Henrico promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus exinde de jure sol) 

#Johanni filio quondam Henrici Keelbreker ad opus et ad opus (dg: 

Johanni Joh)# Henrici filii dicte Hille et quondam Henrici 

promittentes (dg: warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus exinde de jure solvendis hoc addito quod dicta Hilla 

dicta quatuor iugera terre ad suam vitam integraliter possidebit 

et post eius deces decessum ad dictos suos Johannem et Henricum 

suos liberos devolvenda) #ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere#. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103v 05 do 01-03-1380. 

Ghiselbertus gnd Danels soen en zijn vrouw Elizabeth wv Johannes gnd 
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Goedelen soen droegen over aan Rodolphus Bubbe bv voornoemde wijlen 

Johannes het vruchtgebruik dat voornoemde Elizabeth heeft in de 

helft39 van een huis en erf, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen 

erfgoed van Johannes Splinter enerzijds en erfgoed van kv Johannes 

gnd van Dornen anderzijds. 

 

Ghiselbertus dictus Danels soen maritus legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris relicte quondam Johannis dicti Goedelen soen 

et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore usufructum dicte 

Elizabeth competens (dg: in) #in medietate# domus! et area! sita! 

ad locum (dg: W) dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Johannis 

Splinter ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: q) Johannis 

dicti de Dornen ex alio (dg: vendita que dom) ut dicebant 

supportaverunt Rodolpho (dg: Br Bud) Bubbe fratri predicti quondam 

Johannis promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Cnode et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 103v 06 do 01-03-1380. 

Petrus van den Berghe van Meghen beloofde aan Rutgherus van Boemel 

zvw Ghobelinus Sasman 2 mud 2 zester raapzaad, Bossche maat, 

uiterlijk met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1380) in Den Bosch 

te leveren. 

 

Petrus van den Berghe de Meghen promisit Rutghero de Boemel filio 

quondam Ghobelini Sasman (dg: don) duos modios et duo sextaria 

(dg: sex) seminis raparum mensure de Busco (dg: ad) infra hinc et 

Remigii proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 103v 07 do 01-03-1380. 

Petrus zvw Petrus gnd die Tapijtwever droeg over aan Arnoldus van den 

Placke ¼ deel van een huis en tuin in Vught, tussen Lana Reijners 

enerzijds en Heijlwigis Smeets anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg achterwaarts tot aan het gemene water. 

 

Petrus filius quondam Petri dicti die Tapijtwever quartam partem 

domus et orti sitorum (dg: in parochia sancti) in Vucht inter 

hereditatem Lane Reijners ex uno et inter hereditatem Heijlwigis 

Smeets ex alio tendentium a communi platea retrorsum usque ad 

communem aquam ut dicebat hereditarie (dg: su ven) #supportavit# 

Arnoldo van den Placke promittens (dg: wa) ratam servare et 

oblitgationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103v 08 do 01-03-1380. 

Cristianus van Rijswijc, Reijnerus van Acht en Johannes zv Wolphardus 

van Ghijessen beloofden aan Theodericus Zanders soen 46 oude schilden 

van Frankrijk of Vlaanderen met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1380) 

te betalen. 

 

- 

Cristianus de Rijswijc Reijnerus de Acht et Johannes filius (dg: 

Willelmi) #Wolphardi# de Ghijessen promiserunt Theoderico Zanders 

soen XLVI aude scilde Francie vel Flandrie seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103v 09 do 01-03-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

                         
39 Zie → BP 1176 f 104v 01 vr 02-03-1380, verkoop van de helft van 

het huis. 
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Solvit. * 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103v 10 do 01-03-1380. 

Johannes van den Zande verkocht aan Jutta van den Aker een stuk land 

in Esch, op de plaats gnd Meddel, tussen Walterus Herbrechts soen 

enerzijds en voornoemde Jutta anderzijds. 

 

Johannes van den Zande (dg: sex) peciam terre sitam in parochia de 

Essche #supra locum dictum Meddel# inter hereditatem Walteri 

Herbrechts soen ex uno et inter (dg: int) hereditatem Jutte van 

den Aker ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicte Jutte 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103v 11 do 01-03-1380. 

Henricus van der Buijnsbeke en Gertrudis dvw Johannes gnd Ringwils 

verkochten aan Benedictus gnd Bits van Os een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) de helft van een huis, 

hofstad, tuin en aangelegen erfgoederen, van wijlen Nijcholaus gnd 

Roelofs soen, in Helvoirt, tussen Johannes Storijman enerzijds en 

Johannes van de Dijk, met een gemene weg ertussen, anderzijds, (2) de 

helft van een beemd gnd die Hoeve, naast de dijk van Helvoirt. 

 

Solvit. Debent VI denarios. 

Henricus van der Buijnsbeke et Gertrudis filia quondam Johannis 

dicti (dg: Ring) Ringwils cum tutore hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco de quadam paccione duorum 

modiorum siliginis dicte mensure quam se solvendam habere dicebat 

hereditarie purificatione ex medietate domus et domistadii orti et 

hereditatum ipsis adiacentium quondam Nijcholai dicti Roelofs soen 

site in parochia de Helvoert inter hereditatem Johannis Storijman 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Aggere communi platea 

interiacente ex alio atque ex medietate cuiusdam prati dicti 

communiter die Hoeve siti iuxta aggerem de Helvoert ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Benedicto dicto Bits de Os promittentes 

(dg: wa) ratam servare et obligationem (dg: obligationem) ex parte 

(dg: ex) eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103v 12 do 01-03-1380. 

Willelmus van Loen droeg over aan Adam Haeuwen 3 vadem land in Maren, 

tussen voornoemde Adam enerzijds en mr Wolphardus van Ghiessen 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de Maas, aan 

Theodericus van der Zoe szv voornoemde Adam verkocht40 door Goeswinus 

gnd Bodekens soen en zijn zoon Ludovicus, en welke voornoemde 

Willelmus vernaderd41 had van voornoemde Theodericus. 

 

Willelmus de Loen tres mensuras terre dictas vademen sitas in 

parochia de Maren inter hereditatem Ade Haeuwen ex uno et inter 

hereditatem magistri Wolphardi de Ghiessen ex alio (dg: ut) 

tendentes a communi platea usque ad Mosam (dg: quas ipse) venditas 

Theoderico van der Zoe genero dicti Ade a Goeswino dicto Bodekens 

soen et Ludovico eius filio et quas dictus Willelmus erga dictum 

Theodericum per modum redempcionis e jure proxomitatis 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit dicto Ade 

(dg: pro) cum litteris et aliis et (dg: iur) jure promittens ratam 

                         
40 Zie ← BP 1176 f 094r 01 do 01-12-1379, verkoop van de 3 vadem aan 

Theodericus van der Zoe szv Adam Haeuwen. 
41 Zie ← BP 1176 f 094r 02 do 01-12-1379, vernadering van de 3 vadem. 
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servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103v 13 do 01-03-1380. 

Henricus Bruijn zvw Godefridus gnd Bruijn beloofde aan Metta van 

Loefven 14 Brabantse dobbel en 12 plakken aanstaande zondag over een 

jaar te betalen. 

 

Henricus Bruijn filius quondam Godefridi dicti Bruijn promisit 

Mette de Loefven XI[II]I Brabant dobbel et XII placke a dominica 

proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103v 14 do 01-03-1380. 

Ghibo Bijnhuus beloofde aan Marcelius van Gheffen de jongere, tbv 

Egidius Zeelmaker, 19 oude Franse schilden met Pinksteren aanstaande 

(zo 13-05-1380) te betalen. 

 

Ghibo Bijnhuus promisit super omnia Marcelio de Gheffen juniori ad 

opus Egidii Zeelmaker XIX aude scilde Francie ad penthecostes 

proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103v 15 do 01-03-1380. 

Bruijstinus zv Johannes gnd Noudens soen verkocht aan Willelmus 

Prijem zvw Johannes Prijem 1/5 deel van 9 bunder beemd minus 1 

dagmaat, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Jacobus gnd 

Horenstekel enerzijds en de Bruistens Dijk anderzijds, welk 1/5 deel 

voornoemde Bruijstinus gekocht had van Reijnerus van Baerleham. Zou 

er uit dit 1/5 deel meer betaald moeten worden dan een b-erfcijns van 

24 schelling geld en 1 kapoen dan zal de verkoper dit aan de koper 

afdoen. 

 

Bruijstinus filius Johannis dicti Noudens soen quintam partem 

novem bonariorum prati minus una diurnata sitorum in parochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter hereditatem Jacobi dicti 

Horenstekel ex uno et inter (dg: h) aggerem communiter dictum 

Bruijstens Dike ex alio quam quintam dictus Bruijstinus erga 

Reijnerum de Baerleham #emendo# acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Willelmo Prijem filio quondam Johannis Prijem 

supportavit cum litteris et aliis et jure promitens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere (dg: promisit insuper super 

omnia si aliquis plus ex dicta quinta parte de jure esse solvendus 

ex testes datum supra) promisit insuper super omnia dictus 

venditor si aliquid plus ex dicta quinta parte de jure esset 

solvendum quam hereditarius census XXIIII solidorum monete et (dg: 

unius) unius caponis hoc dictus venditor dicto emptori deponet 

(dg: .......) et ipsum inde indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103v 16 do 01-03-1380. 

Lambertus die Wever zvw Lambertus die Wever droeg over Cristina gnd 

Cranen een huis en tuin in Helvoirt, naast de brug aldaar, tussen 

Elizabeth van Neijnsel enerzijds en Aleijdis gnd Helvoerts 

anderzijds, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 2½ 

schelling gemeen paijment. 

 

Lambertus (dg: ti) die Wever filius quondam Lamberti die Wever 

domum et ortum situm in Helvoert iuxta (dg: portem) pontem ibidem 

inter hereditatem Elizabeth de Neijnsel ex uno et inter 

hereditatem Aleijdis dicte Helvoerts ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Cristine dicte (dg: Decke des) Cranen 

promittens warandiam et obligationem (dg: ex parte) deponere 

excepto censu domini ducis et hereditario censu duorum et dimidii 
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solidorum communis pagamenti exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103v 17 do 01-03-1380. 

Johannes zvw Johannes van Gheldorp verkocht aan Theodericus zvw 

Theodericus gnd des Joncheren soen van Gheldorp de helft van een 

beemd gnd die Hage, in Asten, tussen het water gnd die Aa enerzijds 

en de gemeint van Asten anderzijds, belast met de grondcijns. De 

brief overhandigen aan Johannes Sluijsman. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Gheldorp medietatem cuiusdam 

prati dicti die Hage siti in parochia de Asten (dg: su) inter 

aquam dictam die Aa ex uno et inter (dg: communem) communitatem de 

Asten ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico filio 

quondam Theoderici dicti des Joncheren soen de Gheldorp promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi. 

Testes datum supra. Tradetur littera Johanni Sluijsman. 

 

BP 1176 f 103v 18 do 01-03-1380. 

Johannes Sluijsman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Sluijsman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103v 19 do 01-03-1380. 

Godefridus uter Waden en Rodolphus Wise beloofden aan Ghibo Pels 

verwer 57 Dordrechtse dobbel mottoen met Sint-Jan aanstaande (zo 24-

06-1380) te betalen. 

 

Godefridus uter Waden et Rodolphus Wise promiserunt Ghiboni Pels 

tinctori LVII Dordrecht dobbel mottoen ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 103v 20 do 08-03-1380. 

Jacobus van Eijcke zvw Johannes van der Brugge van Ophoven, zijn 

vrouw Heijlwigis wv Pelgrimus smid en Egidius van Ghisenrode, zvw 

voornoemde Pelgrimus en Heijlwigis, verkochten aan Theodericus smid 

van Heeswijc een slijpsteen die was van voornoemde wijlen Pelgrimus. 

De koopsom is voldaan. 

 

Solvit 3 grossos. Traditur {met haak voor BP 1176 f 103v 20}. 

Jacobus de Eijcke filius quondam Johannis van der Brugge de 

Ophoven maritus legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris 

relicte quondam Pelgrimi fabri et (dg: Egid) dicta Heijlwigis cum 

eodem tamquam cum tutore et Egidius de Ghisenrode filius dictorum 

quondam Pelgrimi et Heijlwigis unam molam fabri dictam (dg: 

molensteen slu) slijpsteen que fuerat dicti quondam Pelgrimi 

vendiderunt Theoderico fabro de Heeswijc promittentes warandiam et 

obligationem deponere et recognovit #dictus filius# se de pretio 

dicte vendicionis fore satisfactum. Testes Lonijs et Neijnsel 

datum quinta post letare. 

 

BP 1176 f 103v 21 do 08-03-1380. 

Johannes van Weteringen en Gerardus van den Wiel beloofden aan 

Henricus Jozollo etc 10 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 

25-03-1380; =17 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes van Weteringen et Gerardus van den Wiel promiserunt 

Henrico Jozollo etc X (dg: s) aude scilde Francie ad pasca proxime 

persolvenda sub pena #I#. Testes Cnode et Lonijs datum supra. 
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BP 1176 f 103v 22 do 08-03-1380. 

Waarschijnlijk zal de eerste de andere schadeloos houden. 

 

{afgescheurd} indempnem. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 D 10 f.104. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 104r 01 do 08-03-1380. 

(dg: Johannes Vos Rovers soen van den Eijnde: een b-erfcijns van 3 

pond 5 schelling, die). 

 

(dg: Johannes Vos Rovers soen van den Eijnde hereditarium censum 

trium librarum et quinque solidorum quem). 

 

BP 1176 f 104r 02 do 08-03-1380. 

Henricus Aben soen verkocht aan Jacobus gnd Uten Hasselt een 

b-erfcijns van 3 pond 5 schelling, die Johannes gnd Rovers soen van 

den Eijnde hem met Pasen moet betalen, gaande uit een huis en tuin, 

ter plaatse gnd in die Hasselt, tussen Johannes Aben soen enerzijds 

en Henricus Coppen soen anderzijds. 

 

Henricus Aben soen hereditarium censum trium librarum et quinque 

solidorum quem Johannes dictus Rovers soen van den Eijnde sibi 

solvere tenetur hereditarie pasce ex domo et orto sitis in loco 

dicto in die Hasselt inter hereditatem Johannis (dg: Abe) Aben 

soen ex uno et inter hereditatem Henrici Coppen soen ex alio 

hereditarie vendidit Jacobo dicto Uten Hasselt promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Cnode et 

Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 104r 03 do 08-03-1380. 

Willelmus Truden soen en Ambrosius gnd Broes Butters soen van 

Ghewanden beloofden aan Henricus van de Put 20 oude schilden na 

maning te betalen. 

 

(dg: Willelmus Butt Bitter et Ambros) 

Willelmus Truden soen et Ambrosius dictus Broes Butters soen de 

Ghewanden promiserunt Henrico de Puteo XX aude scilde ad 

monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104r 04 do 08-03-1380. 

Jacobus zvw Jacobus van den Placken droeg al zijn goederen over aan 

zijn broers Petrus en Arnoldus. De brief aan een van beiden 

overhandigen. 

 

Jacobus filius quondam Jacobi van den Placken omnia sua bona 

hereditaria et parata quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Petro (dg: suo fratri) et Arnoldo 

suis fratribus promittens ratam servare. Testes datum. Tradetur 

littera alteri eorum. 

 

BP 1176 f 104r 05 do 08-03-1380. 

Johannes zv Boudewinus gnd Hoet van Bijnderen droeg over aan zijn 

voornoemde vader Boudewinus een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, uit een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Arnoldus 

van den Venne beloofd had aan voornoemde Johannes, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Arnoldus. 
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Johannes filius (dg: quondam) Boudewini dicti Hoet de Bijnderen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco de 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem duorum modiorum siliginis Arnoldus van den Venne 

promisit se daturum et soluturum dicto Johanni hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex omnibus et singulis bonis 

dicti Arnoldi quocumque locorum sitis prout litteris hereditarie 

supportavit dicto Boudewino suo !fratri cum litteris et jure 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104r 06 do 08-03-1380. 

Voornoemde Boudewinus Hoet droeg over aan Nijcholaus van Dueren een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit alle goederen van Arnoldus van den Venne. Voornoemde 

Boudewinus en met hem zijn zoon Johannes beloofden lasten af te 

handelen. 

 

Dictus Boudewinus Hoet hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco quam se solvendam habere dicebat 

hereditarie purificatione ex omnibus bonis Arnoldi van den Venne 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat hereditarie 

supportavit Nijcholao de Dueren promittentes et cum eo Johannes 

eius filius indivisi super omnia habenda et habenda warandiam et 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104r 07 do 08-03-1380. 

Elizabeth dv Henricus van den Hoernic gaf uit aan haar broer 

Bartholomeus gnd Meus (1) 1/8 deel in een kamp in het gebied van 

Herlaer, ter plaatse gnd Hoernik, naast Johannes gnd Laet, 

beiderzijds tussen de gemeint, (2) zijn deel in een stuk land gnd die 

Hoeve, ter plaatse gnd Hoernik, tussen Johannes die Goet enerzijds en 

voornoemde wijlen Henricus van den Hoernic anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor cijnzen aan de heer van Perwijs en thans voor een 

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

 

Elizabeth (dg: et Batha sorores filie quondam) #filia# Henrici van 

den Hoernic cum tutore octavam partem ad se spectantem in quodam 

campo #sito# in territorio de Herlaer in loco dicto Hoernic (dg: 

inter) contigue iuxta hereditatem Johannis dicti Laet (dg: et 

....) inter communitatem ex (dg: un) utroque latere coadiacente ut 

dicebat (dg: dedit ad hereditarium censum) atque totam partem et 

omne jus sibi competentes in pecia terre dicta die Hoeve sita in 

loco predicto inter hereditatem Johannis die G#o#et ex uno et 

inter hereditatem dicti quondam Henrici van den Hoernic ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Bartholomeo dicto Meus suo 

fratri (dg: promittens .) ab eodem hereditarie (dg: possidendam 

pro censibus et paccionibus) pro censibus domino de Pereweijs 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario censu XL 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini 

ex premissis promittens cum tutore warandiam et aliam (dg: obl) 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104r 08 do 08-03-1380. 

Batha dvw Henricus van den Hoernic gaf 1/8 deel in voornoemde 

goederen op dezelfde manier uit aan voornoemde Bartholomeus. 

 

Batha filia quondam Henrici van den Hoernic cum tutore octavam 

partem ad se spectantem in premissis dedit ad hereditarium censum 

Bartholomeo predicto promittens totum ut immediate et alter 

repromisit. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 104r 09 do 08-03-1380. 

Walterus van Auden Hoeven en Jacobus Vincken beloofden aan Henricus 

Jozollo 20 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-

1380; 23+31+31+24=109 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Walterus de Auden Hoeven et Jacobus Vincken promiserunt Henrico 

Jozollo XX aude scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime 

persolvenda sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104r 10 do 08-03-1380. 

Elizabeth dvw Henricus van den Hoernic gaf uit aan haar broer 

Henricus (1) 2 stukken land in het gebied van Herlaer, ter plaatse 

gnd Hoernik, (1a) 3 lopen rogge groot, tussen Johannes zv Truda 

enerzijds en Johannes van der Merendonc anderzijds, (1b) 2 lopen 

groot, tussen Egidius van de Doorn enerzijds en Arnoldus van Haenwijc 

anderzijds, (2) ¼ deel in een stuk heideland gnd dat Wandelaar, 

aldaar, tussen Arnoldus van Haenwijc enerzijds en de akkers gnd die 

Haanwijks Akkeren anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis ter plaatse 

gnd die Hoernik te leveren. 

 

Elizabeth filia quondam Henrici van den Hoernic cum tutore (dg: 

tre ...nque) duas pecias terre sitas in territorio de Herlaer in 

loco dicto Hoernic quarum una tres lopinos (dg: lop) siliginis in 

semine capiente inter hereditatem Johannis filii Trude ex uno et 

inter hereditatem Johannis van der Merendonc ex #alio et# altera 

duo lopina in semine capiente inter hereditatem Egidii de Spina ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi de Haenwijc ex alio sunt site ut 

dicebat et quartam partem ad se spectantem in pecia terre 

mericalis (dg: s) dicta (dg: een heijtvelt) #dat Wandelaer# sita 

ibidem inter hereditatem Arnoldi de Haenwijc ex uno et inter agros 

dictos die Haenwijcs Ackeren ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium (dg: censum) #pactum# Henrico suo fratri ab eodem 

hereditarie possidendas pro #hereditaria paccione# quinque 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Domini (dg: et in Busco et in B.) et in 

dicto loco die Hoernic vocato tradenda promittens cum tutore 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104r 11 do 08-03-1380. 

Jacobus van Hellu zv Hubertus ev Gijnta dvw Hermannus gnd Gruijter 

verkocht aan Johannes van der Weteringen de helft van een b-erfcijns 

van 40 schelling, met Allerheiligen te betalen, gaande uit een kamp 

van Johannes Vriter van Scijnle, in Schijndel, naast de plaats gnd 

die Voert, welke cijns Johannes zv Godefridus gnd Scolleken verworven 

had van Johannes gnd Vriter van Scijnle, en welke cijns aan 

voornoemde Jacobus en zijn vrouw gekomen was na overlijden van 

Elizabeth dvw Godefridus Scolleken, tante van voornoemde Gijnta. 

 

Jacobus de Hellu filius Huberti maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Gijnte sue uxoris filie quondam Hermanni dicti Gruijter 

#medietatem# hereditarii census quadraginta solidorum dandi et 

solvendi anno quolibet in festo omnium sanctorum de campo Johannis 

Vriter de Scijnle sito in Scijnle iuxta locum dictum die Voert 

quem censum Johannes filius Godefridi dicti Scolleken erga 

Johannem dictum Vriter de Scijnle acquisiverat emendo prout in 

litteris (dg: he) et quem censum dictus Jacobus sibi et dicte sue 

uxori de morte Elizabeth filie quondam Godefridi Scolleken 

matertere olim dicte Gijnte successione advolutum esse dicebat 

hereditarie vendidit Johanni van der Weteringen supportavit cum 



Bosch’ Protocol jaar 1380 01. 

 

80 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104r 12 do 08-03-1380. 

Johannes Scrage verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Scrage prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104r 13 do 08-03-1380. 

Voornoemde Jacobus verkocht de andere helft van voornoemde cijns aan 

Theodericus van Empel. 

 

Dictus Jacobus reliquam medietatem dicti census hereditarie 

vendidit Theoderico de Empel cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1176 f 104r 14 do 08-03-1380. 

Johannes Scrage verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Scrage prebuit et reportavit etc reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 104r 15 do 08-03-1380. 

Voornoemde Jacobus van Hellu zv Hubertus ev Gijnta dvw Hermannus gnd 

Gruijter verkocht aan Goeswinus smid van Lijeshout een b-erfcijns van 

40 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk 

voor 16 penningen gerekend, die Johannes zv Petrus gnd Bliden en 

Godescalcus zv Theodericus van Berlikem beloofd hadden aan Godefridus 

gnd Scolleken, Henricus zv Jacobus gnd Paneelken en Hermannus gnd 

Gruijter, szv voornoemde Godefridus, met Allerheiligen te betalen, 

gaande uit een kamp gnd de Lookt, in Berlicum, ter plaatse gnd Aan 

die Lede Steeg, welke cijns aan voornoemde Jacobus en zijn vrouw 

gekomen was na overlijden van Elizabeth dvw voornoemde Godefridus 

Scolleken tante van voornoemde Gijnta. 

 

Dictus Jacobus ut supra hereditarium censum quadraginta solidorum 

grosso turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis in hiis computato quem Johannes filius Petri dicti Bliden 

et Godescalcus filius Theoderici de Berlikem promiserant dare et 

solvere Godefrido dicto Scolleken Henrico filio Jacobi dicti 

Paneelken et Hermanno dicto Gruijter generis dicti Godefridi (dg: 

here) anno quolibet hereditarie omnium sanctorum ex quodam (dg: 

quodam) campo dLoect nuncupato sito in parochia de Berlikem ad 

locum dictum (dg: die) Ane die Lede Steghe cum attinentiis dicti 

campi universis prout in litteris (dg: he) et quem censum dictus 

Jacobus sibi et dicte sue uxori de morte quondam Elizabeth filie 

dicti quondam Godefridi Scolleken matertere olim dicte Gijnte 

successione advolutum esse dicebat hereditarie vendidit Goeswino 

fabro de Lijeshout supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Cnode 

et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 104r 16 do 08-03-1380. 

Jordanus van Roesmalen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jordanus de Roesmalen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104r 17 do 08-03-1380. 

Voornoemde Jacobus van Hellu zv Hubertus ev Gijnta dvw Hermannus gnd 

Gruijter verkocht aan voornoemde Goeswinus smid van Lijeshout een 

b-erfcijns van 40 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de 
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koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit erfgoederen 

van Walterus gnd Anboij, in Schijndel, te weten uit 14 bunder land 

ter plaatse gnd die Dovendonk, 7 bunder land ter plaatse gnd die 

Drideldonk, en alle goederen gnd ten Schoot, 1 bunder uitgezonderd, 

welke cijns Godefridus Scolleken gekocht had van voornoemde Walterus 

Anboij, welke cijns aan voornoemde Jacobus en zijn vrouw gekomen was 

na overlijden van Elizabeth dvw voornoemde Godefridus. 

 

Dictus Jacobus de Hellu hereditarium censum quadraginta solidorum 

grosso turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI 

dendariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum hereditarie Remigii de hereditatibus Walteri dicti (dg: 

Aen) Anboij sitis in Scijnle videlicet de quatuordecim bonariis 

terre sitis in loco dicto die (dg: Drideld) Dovendonc et de septem 

bonariis terre sitis in loco dicto die Drideldonc et de universis 

bonis dictis ten Scoet uno bonario d...... ac excepto quem censum 

(dg: q) Godefridus Scolleken erga dictum Walterum Anboij 

acquisiverat emendo prout in litteris (dg: hereditarie vendidit) 

et quem censum sibi et dicte sue uxori de morte quondam Elizabeth 

filie dicti quondam Godefridi successione advolutum esse dicebat 

hereditarie vendidit dicto Goeswino fabro de Lijeshout supportavit 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104r 18 do 08-03-1380. 

Jordanus van Roesmalen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jordanus de Roesmalen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104r 19 do 08-03-1380. 

Voornoemde Jacobus van Hellu zv Hubertus ev Gijnta dvw Hermannus gnd 

Gruijter verkocht aan Johannes van den Boegarde van S...... een 

erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit (1) een huis en hofstad van Johannes Kollenaer, in 

Schijndel, (2) 1 mudzaad land van voornoemde Johannes aldaar, naast 

voornoemd huis, welke pacht Godefridus Sculleken gekocht had van 

voornoemde Johannes, en welke pacht aan hem en zijn vrouw gekomen was 

na overlijden van Elizabeth dvw voornoemde Godefridus. 

 

Dictus Jacobus ut supra hereditariam paccionem unius modii (dg: 

modii) ordei mensure de Busco dandam et solvendam anno quolibet 

purificatione de domo et domistadio Johannis Kollenaer sitis in 

Scijnle de uno modiato terre eiusdem Johannis ibidem sito iuxta 

domum predictam quam paccionem Godefridus Sculleken erga dictum 

Johannem acquisiverat emendo prout [in litteris] et quam paccionem 

sibi et dicte sue uxori de morte quondam Elizabeth filie dicti 

quondam Godefridi successione advolutam esse dicebat hereditarie 

vendidit Johanni van den Boegarde de S...... ....... cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 D 11 f.104v. 

 Sexta post oculi: vrijdag 02-03-1380. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 03-03-1380. 

 Tercia post letare: dinsdag 06-03-1380. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 12-04-1380. 

 mensis marcii die sexta: dinsdag 06-03-1380. 

 

BP 1176 f 104v 01 vr 02-03-1380. 

Rodolphus gnd Bubbe bvw Johannes gnd Guedelen soen van Gheffen 
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verkocht aan Herbertus Truden soen van Kessel de helft, die aan hem 

gekomen was na overlijden van voornoemde Johannes, in een huis en 

erf, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Johannes 

Splinter enerzijds en erfgoed van kv Johannes van Dornen anderzijds, 

welk huis en erf voornoemde wijlen Johannes gekocht had van Aleijdis 

dvw Godefridus van den Grave, en van welke helft Ghisbertus Danels 

soen en zijn vrouw Elizabeth wv voornoemde Johannes het 

vruchtgebruik, dat aan voornoemde Elizabeth behoort, overgedragen42 

hadden aan voornoemde Rodolphus. 

 

Rodolphus dictus Bubbe frater quondam Johannis dicti Guedelen soen 

de Gheffen medietatem sibi de morte quondam dicti Johannis 

successione advolutam in domo et area sita ad locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Johannis (dg: Sp) Splinter ex uno 

et inter hereditatem liberorum Johannis de Dornen ex alio #quam 

domum et aream dictus quondam Johannes erga Aleijdem filiam 

quondam Godefridi van den Grave acquisiverat emendo# et de qua 

medietate Ghisbertus Danels soen maritus legitimus Elizabeth sue 

uxoris relicte dicti quondam Johannis et dicta Elizabeth 

usufructum dicte Elizabeth competens in eadem dicto Rodolpho 

supportaverant et resignaverant ut dicebat hereditarie vendidit 

(dg: Guedeldi ux) Herberto Truden soen de Kessel (dg: ad opus 

eiusdem Herberti) supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Cnode 

et Scrage datum sexta post oculi. 

 

BP 1176 f 104v 02 vr 02-03-1380. 

Ghisbertus gnd Danels soen en zijn vrouw Elizabeth, dvw Hermannus gnd 

Leijten soen, wv Johannes gnd Guedelen soen van Gheffen, verkochten 

aan voornoemde Herbertus Truden soen van Kessel de helft, die aan 

voornoemde Elizabeth behoort, in voornoemd huis en erf. Verkopers en 

met hen Hermannus gnd Broes soen beloofden dat Rodolphus en 

Hermannus, kv voornoemde Elizabeth, afstand zullen doen. 

 

Ghisbertus dictus Danels soen maritus (dg: et tutor) legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam Hermanni dicti 

Leijten soen relicte quondam Johannis dicti Guedelen soen de 

Gheffen et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore (dg: ..) 

medietatem ad dictam Elizabeth hereditario jure spectantem in 

dicta domo et area hereditarie vendiderunt (dg: v) dicto Herberto 

Truden soen de Kessel supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes #cum tutore# ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere (dg: et quod ipsi Rodolphum et Hermannum liberos 

dicte Elizabeth) promiserunt indivisi (dg: ins) dicti venditores 

cum tutore et cum eis Hermannus dictus Broes soen indivisi super 

omnia #habita et habenda# quod Rodolphum et Hermannum liberos 

dicte Elizabeth super dicta medietate et jure ad opus dicti 

emptoris hereditarie facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104v 03 vr 02-03-1380. 

Voornoemde verkopers beloofden voornoemde Hermannus schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

(?dg: duo) Dicti venditores promiserunt Hermannum indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

                         
42 Zie ← BP 1176 f 103v 05 do 01-03-1380, overdracht van het 

vruchtgebruik in de helft van het huis. 
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BP 1176 f 104v 04 vr 02-03-1380. 

Johannes Godefridi van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Godefridi de Erpe (dg: promisit indempnes) prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104v 05 vr 02-03-1380. 

Arnoldus van Berze droeg over aan zijn broer Nijcholaus van Berze een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, 

gaande uit een stuk land gnd die Brake, in Hees, welke pacht aan hem 

was verkocht door Wolterus van de Brug. 

 

Arnoldus de Berze hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie in festo nativitatis Domini 

ex pecia terre dicta die Brake sita in Hees venditam sibi a 

Woltero de Ponte prout in litteris hereditarie supportavit 

Nijcholao de Berze suo fratri cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Cnode 

et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 104v 06 vr 02-03-1380. 

Nijcholaus van Dueren droeg over aan zijn zuster Hilla al zijn 

tegoeden en gerede goederen. 

 

Nijcholaus de Dueren omnia sua credita (dg: qu) et bona parata 

supportavit Hille sue sorori. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104v 07 vr 02-03-1380. 

Voornoemde Nijcholaus van Dueren machtigde zijn zuster Hilla te 

manen. 

 

Dictus Nijcholaus dedit (dg: .) Hille sue sorori potestatem 

monendi etc usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104v 08 vr 02-03-1380. 

Hilla van Dueren maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door hr Rutgherus van Ouden. 

 

(dg: di) Hilla de Dueren omnes (dg: ..) vendiciones et 

alienaciones factas a domino Rutghero de Ouden calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104v 09 za 03-03-1380. 

Petrus Valant zvw Henricus Posteels droeg over aan Henricus zvw 

Theodericus Posteels een b-erfcijns43 van 5 pond geld, die Gertrudis 

gnd Bijnhuus aan voornoemde Petrus beloofd had, een helft te betalen 

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

in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van Gerardus van 

Eijcke bv voornoemde Petrus enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Petrus anderzijds, en uit de helft van een wand die staat tussen 

voornoemd huis en erf enerzijds en erfgoed van voornoemde Petrus 

anderzijds. 

 

Petrus Valand filius quondam Henrici Posteels hereditarium censum 

quinque librarum monete quem Gertrudis dicta Bijnhuus promisit se 

daturam et soluturam dicto Petro hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco in vico dicto 

Peperstraet inter hereditatem Gerardi de Eijcke fratris dicti 

Petri ex uno et inter hereditatem dicti Petri ex alio et ex 

                         
43 Zie → BP 1176 f 135r 03 do 05-07-1380, overdracht van deze cijns. 
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medietate pariet[is] stantis inter dictam domum et aream et inter 

dictam hereditatem dicti Petri prout in litteris hereditarie (dg: 

vendidit here) supportavit Henrico filio quondam Theoderici 

Posteels cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Cnode et Neijnsel datum 

sabbato post oculi. 

 

BP 1176 f 104v 10 za 03-03-1380. 

Petrus Valant zvw Henricus Posteel droeg over aan Henricus zvw 

Theodericus Posteel 3 pond groten geld, aan hem beloofd door 

Gertrudis Bijnhuus. 

 

Petrus Valant filius quondam Henrici Posteel tres libras grossorum 

monete promissas sibi a Gertrude Bijnhuus prout in litteris 

supportavit Henrico filio quondam Theoderici Posteel cum litteris 

et j[ure]. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104v 11 di 06-03-1380. 

Jkr Johannes graaf van Megen zvw hr Willelmus graaf van Megen 

verkocht aan Henricus Hadewigen soen bontwerker een kamp, 4 morgen 

groot, in Macharen, ter plaatse gnd in die Ouvermeer, tussen 

Bartoldus zvw hr Gerardus van Megen enerzijds en Gerisius van Os 

anderzijds. De verkoper beloofde een weg aldaar, lopend over die 

Macharense Brug, nooit te verkopen of te vervreemden, zodat 

voornoemde koper over die weg altijd recht van weg zal hebben naar 

voornoemd kamp. Gherisius van Os, Theodericus Bathen soen en Johannes 

Bathen soen zullen wegen en moeten wegen over hun kampen die daar 

liggen, naar voornoemd kamp. 

 

Domicellus Johannes comes de Meghen filius quondam domini Willelmi 

#comitis# de Megen quendam campum IIII iugera terre contintem 

situm in parochia de Macharen in loco dicto (dg: d) in die 

Ouvermeer inter hereditatem (dg: B) Bartoldi filii (dg: naturalis) 

quondam domini Gerardi de Megen ex uno et inter hereditatem 

Gerisii de Os ex alio prout ibidem situm est ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Hadewigen soen pellifici promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere tamquam 

de hereditate ab omnibus aggere et censu (dg: libera) et ab alia 

obligatione et onere libera promisit insuper dictus venditor sub 

obligatione premissa quod ipse (dg: h) plateam sitam ibidem (dg: 

iuxta) tendentem per pontem dictum die Macharensche Brugge numquam 

aliqua vendet seu alienabit (dg: quinque s) ?sicut? semper dictus 

emptor obtinebit (dg: v) liberam viam eundi et redeundi et 

pergendi #et transeundi# quando sibi placuerit ad dictum campum 

per dictam plateam (dg: salva tamen dicto emptori jure eundi et 

redeundi et per #et quod ipse Henricum Dicbier super premissis 

faciet renunciare#) hoc eciam quod Gherisius (dg: Theo) de Os 

Theodericus Bathen soen et Johannes Bathen soen viabunt et viare 

tenebuntur per suos campos ibidem sitos #?dictum .......# veniendi 

#eundi# et redeundi et pergendi #et transeundi# ad dictum campum 

#ad minus dampnum# et quod dictus emptor viabit eos per dictum 

campum simili modo #ut recognovit et promisit#. Testes Lonijs et 

Neijnsel datum tercia (dg: post oculi) post letare. 

 

BP 1176 f 104v 12 di 06-03-1380. 

Willelmus zvw Johannes Koc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius quondam Johannis (dg: ..) Koc prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 104v 13 di 06-03-1380. 

Voornoemde verkoper verkocht aan Gherisius van Os een kamp, 8 morgen 

groot, aldaar, tussen Henricus Hadewigen soen enerzijds en 

Theodericus Bathen soen anderzijds, met dezelfde beloften. 

 

Dictus (dg: emptor) #venditor# unum campum octo iugera terre 

contigue sita ibidem inter hereditatem Henrici Hadewigen soen ex 

uno et inter hereditatem Theoderici Bathen soen ex alio prout 

ibidem sunt sita hereditarie vendidit Gherisio de Os promittens 

pro totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104v 14 di 06-03-1380. 

Willelmus zvw Johannes Koc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Koc de Megen prebuit et (dg: pr) reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 104v 15 di 06-03-1380. 

Voornoemde verkoper verkocht aan Theodericus Bathen soen een kamp, 6 

morgen groot, aldaar, tussen Gherisius van Os enerzijds en de gemene 

waterlaat anderzijds, met dezelfde beloften. 

 

Dictus (dg: emptor) #venditor# unum campum sex iugera terre 

continentem situm ibidem inter hereditatem Gherisii de Os ex uno 

et inter (dg: hereditatem Johannis Bathen soen) #communem 

aquaductum ex alio# ex alio prout ibidem (dg: sunt) situm est ut 

dicebat hereditarie vendidit Theoderico Bathen soen promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104v 16 di 06-03-1380. 

Willelmus zvw Johannes Koc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Koc de Megen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104v 17 di 06-03-1380. 

Voornoemde verkoper verkocht aan Johannes Bathen soen een kamp, 2 

morgen groot, aldaar, tussen Jacobus zv Petrus gnd Coppen enerzijds 

en de waterlaat gnd Wetering anderzijds, met een eind strekkend aan 

Theodericus Bathen soen en met het andere eind aan een gemene weg, 

met dezelfde beloften. 

 

Dictus venditor unum campum duo iugera terre continentem situm 

ibidem inter (dg: hereditatem Theoderici Bathen soen ex uno et 

inter hereditatem aquaductum) hereditatem Jacobi (dg: pels) filii 

Petri dicti Coppen ex uno et inter aquaductum #dictum Weteringe# 

ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Theoderici Bathen 

soen et cum reliquo fine ad communem plateam (dg: ex alio) prout 

ibidem situm est hereditarie vendidit Johanni (dg: fr qu) Bathen 

soen promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104v 18 di 06-03-1380. 

Willelmus zvw Johannes Koc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Koc de Megen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 104v 19 do 12-04-1380. 

Voornoemde Johannes Bathen soen droeg voornoemd kamp over aan zijn 

broer Theodericus. 

 

Dictus Johannes (dg: dictum d) dictum campum hereditarie 

supportavit Theoderico suo fratri promittens ratam servare et 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et Cnode datum 

quinta post misericordiam. 

 

BP 1176 f 104v 20 di 06-03-1380. 

Een instrument hiervan maken. Zou iets van de erfgoederen worden 

uitgewonnen, of zouden de kopers schade ondervinden, dan zal de 

verkoper de schade vergoeden, voor zover die door 2 getuigen wordt 

gestaafd. Hij zag af van excepties. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers in aanwezigheid van de schepenen, Johannes van de Kloot, 

Zebertus van Hoculem en Willelmus zvw Johannes Koc van Megen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super premissis promisit ?eciam ut supra (dg: 

fi) fide prestita quod ipse si dictis emptoribus de dictis 

hereditatibus aliquid in judicio spirituali vel seculari evincetur 

seu occacione dictarum promissionum et obligationum dampna 

#.......# et expensa evenerint in (dg: d) judicio spirituali vel 

seculari dampna expensa et interesse exinde eventura dicto emptori 

dictus venditor integraliter persolvet et dabit sine 

contradictione in quantum dictus emptor huiusmodi dampna expensa 

et interesse docere poterit per duos testes (dg: yde) legitimos et 

renunciavit exceptionibus dolo etc. Acta in camera scriptorum 

presentibus (dg: Joh) scabinis Johanne de Globo et Zeberto de 

Hoculem Willelmo filio quondam Johannis Koc de Megen datum mensis 

marcii die sexta hora none vel circiter. 

 

BP 1176 f 104v 21 di 06-03-1380. 

Johannes van den Bossche verklaarde ontvangen te hebben van Jacobus 

Stephens soen 12½ Brabantse dobbel, in afkorting van de gehele 

schuld, die voornoemde Jacobus en Johannes Hoet van Bijnderen beloofd 

hadden? aan eerstgenoemde Johannes, tbv hem en Johannes van 

Redelghen. 

 

Johannes van den Bossche palam recognovit sibi fore satis factum a 

(dg: Stephano) Jacobo Stephens soen #de XIIJ Brabant dobbel# in 

abbreviationem totius debiti quod dictus Jacobus et Johannes Hoet 

de Bijnderen primodicto Johanni et #ad opus sui et ad opus# 

Johannis de (dg: Relighem) #Redelghen# seu eorum alterius !prout in 

litteris scabinorum de Busco ut dicebat. Testes Meus et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1176 f 104v 22 di 06-03-1380. 

Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Scaut gaf uit aan Johannes 

gnd Rijsselken timmerman en diens vrouw Aleijdis van Hees een 

hofstad44 in Den Bosch, in een straat die loopt van de Loefbrug naar 

de straat gnd Huls, tussen erfgoed van Johannes van Doren szv Gijnta 

van Os enerzijds en erfgoed van voornoemde Gerardus anderzijds, welke 

hofstad 20 bij 40 voet meet; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns45 van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis. Voornoemde Johannes Rijsselken en Aleijdis 

zullen een stenen muur plaatsen op het einde van de hofstad richting 

het woonhuis van wijlen Enghelbertus Ludinc van den Dijc, die net zo 

lang is als de hofstad, 1½ gebakken steen dik en 10 voet hoog boven 

de grond. Op deze muur mogen Johannes Rijsselken en Aleijdis bouwen, 

maar daarin alleen glazen vensters plaatsen die niet open kunnen. In 

deze muur mogen voornoemde Johannes Rijsselken en Aleijdis geen 

latrine bouwen, die stank zou veroorzaken buiten voornoemde muur, 

                         
44 Zie → BP 1177 f 018r 09 za 17-01-1383, overdracht van de helft in 

deze hofstad. 
45 Zie → BP 1183 f 171v 09 za 14-07-1403, verkoop van de cijns. 
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richting het woonhuis van voornoemde wijlen Enghelbertus Ludincs van 

den Dijk. 

 

Gerardus de Amstel filius quondam Henrici van der Scaut 

domistadium situm in Busco in vico tendente a ponte dicto 

Loefbrugge (dg: vers) versus vicum dictum Huls inter hereditatem 

Johannis de Doren generi Gijnte de Os ex alio et inter hereditatem 

dicti Gerardi ex alio quod domistadium continet in latitudine XXti 

pedatas et in latitudine XL pedatas ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Johanni dicto Rijsselken carpentatori et (dg: 

Hadewigi) #Aleijdi# de Hees sue uxori ab eisdem hereditarie 

possidendum pro hereditario censu trium librarum monete sibi ab 

alio hereditarie mediatim (dg: Domini) #Johannis# et mediatim 

Domini ex premisso domistadio promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alteri cum tutore repromiserunt hoc 

addito quod dicti Johannes Rijsselken (dg: Hadewig) #Aleijdis# in 

(dg: f) extrema fine dicti domistadii versus #domum# habitationis 

quondam Enghelberti Ludinc (dg: Dicbier) #van den Dijc# (dg: 

?facie) situari procurabit unum murum lapideum (dg: lat ad 

latitudinem) ad latitudinem dicti domistadii spissitudinem unius 

et dimidii lapidum coctorum continentem et (dg: altute) 

altitudinem X pedatarum supra terram continentem supra quem murum 

dicti Johannes Rijsselken et (dg: Hadewig) #Aleijdis# poterint 

edificare et in quo non facient fenestras (dg: aperiendas) nisi 

vitras non (dg: ab) aperiendas in quo tamen muro dicti Johannes 

Rijsselken et (dg: Hadewig) #Aleijdis# non edificabunt latrinam 

per quam odor (dg: per) percipit extra (dg: hereditatem) dictum 

murum versus dictam domum habitationis dicti quondam Enghelberti 

Ludincs (dg: Dicbier) de Aggere. Testes Scrage et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1176 f 104v 23 di 06-03-1380. 

Johannes van den Bossch verklaarde dat Theodericus Kepken 12½ 

Brabantse dobbel heeft betaald in afkorting van 25 Brabantse dobbel, 

aan voornoemde Johannes, tbv hem en Johannes van Redeghem, beloofd 

door Theodericus Kepken en zijn broer Willelmus. 

 

(dg: dictus) Johannes (dg: van den) #van den# Bossch recognovit 

sibi fore satisfactum (dg: a Jacobo Stephens soen) #a Theoderico 

Kepken# XIIJ Brabant dobbel in abbreviationem XXV Brabant dobbel 

promissorum dicto Johanni #ad opus sui et ad opus# et Johannis de 

Redeghem seu (dg: ..) eorum alterius a Theoderico Kepken et 

Willelmo eius fratre prout in litteris. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 D 12 f.105. 

 Quarta post letare: woensdag 07-03-1380. 

 Quinta post letare: donderdag 08-03-1380. 

 

BP 1176 f 105r 01 wo 07-03-1380. 

Emondus Rover zvw Johannes van Hellu gaf uit aan Gregorius gnd Gorijs 

Hillen soen 5½ vadem, in Kessel, ter plaatse gnd in den Enge, 

beiderzijds tussen voornoemde Gregorius en zijn broer Johannes; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 25 schelling geld, met 

Sint-Martinus te betalen, en voor de sloten die hierbij horen. 

 

Solvit Gregorius 3 plack. 

Emondus Rover filius quondam Johannis de Hellu quinque et dimidiam 

mensuras dictas (dg: v) vademen sitas in parochia de Kessel in 

loco dicto in den Enghe inter hereditatem Gregorii dicti Gorijs 

Hillen soen (dg: ex uno et inter) et Johannis sui fratris ex 

utroque latere coadiacentem #prout ibidem site sunt# ut dicebat 
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dedit ad hereditarium censum dicto Gregorio ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditario censu (dg: XXVIII) #XXV# solidorum 

monete dando sibi ab alio hereditarie Martini ex premissis #et pro 

fossatis ad has de jure spectantibus# promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere (dg: exceptis fossatis ad 

has de jure spectantibus) et alter repromisit. Testes Lonijs et 

Neijnsel datum quarta post letare. 

 

BP 1176 f 105r 02 wo 07-03-1380. 

Willelmus van Stadeacker verkocht aan broeder Henricus Swaertvegher 

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

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en drie 

aangelegen bunder, in Oirschot, ter plaatse gnd Aarle, tussen46 

Rutgherus van den Stadeacker enerzijds en Johannis die Walsche 

anderzijds. 

 

Willelmus de Stadeacker hereditarie (dg: p) vendidit fratro 

Henrico Swaertvegher priori de Porta Celi vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam ad suam vitam et non 

ultra purificatione et in Busco tradendam ex domo et orto et (dg: 

hereditatibus) #tribus bonariis# eis adiacentibus (dg: sitis) 

dicti venditoris sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Arle 

inter hereditatem Rutgheri van den Stadeacker (dg: fratris dicti 

venditoris et .) ex uno et inter hereditatem Johannis die Walsche 

ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere et cum mortuus 

fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105r 03 wo 07-03-1380. 

Arnoldus Wanbier ev Yda dvw hr Arnoldus van Bucstel investiet van 

Gemonden verkocht aan Henricus zvw Mathijas molenaar van Boxtel, tbv 

hem en zijn broer Johannes, de helft van al zijn beemden, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Aan die Roent, naast de plaats gnd die Voort. 

 

Solvit. 

Arnoldus Wanbier maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde sue 

uxoris filie quondam domini Arnoldi de Bucstel investiti olim de 

Ghemonden #medietatem# omnium pratorum ad se spectantium sitam in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Aen die Roent (dg: mel X) 

iuxta locum dictum die Voert prout ibidem sita sunt et ad ipsum 

pertinere dinoscuntur ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Mathije 

Johanni et) Henrico filio quondam Mathije multoris de Bucstel ad 

opus sui et ad opus (dg: Johannis Mat) Johannis sui fratris 

promittens warandiam et obligationem (dg: deponere) ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105r 04 wo 07-03-1380. 

Voornoemde Arnoldus Wanbier verkocht de helft van voornoemde beemden 

aan Bessella wv Mathijas molenaar van Bucstel. 

 

Solvit. 

Dictus Arnoldus Wanbier medietatem dictorum (dg: pra) omnium 

pratorum hereditarie vendidit Besselle relicte quondam Mathije 

multoris de Bucstel promittens warandiam et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105r 05 wo 07-03-1380. 

Johannes van Weert en Theodericus van Bubnaghel die Olislager 

                         
46 Zie → BP 1179 p 225r 08 ±do 09-03-1391, verkoop van een hofstad en 

tuin ter plaatse. 
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verkochten aan Johannes die Bever zvw Rodolphus Bever een stuk land 

in Heeswijk, naast de plaats gnd die Boentuin, tussen Metta dvw 

Gerardus van der Voert enerzijds en Elizabeth dvw Seenneldis van 

Hezewijc anderzijds, zoals dit behoorde aan Johannes Copkens soen,  

belast met 2 penning grondcijns. 

 

Solvit. Debent VI denarios. 

Johannes de Weert et (dg: Th) Theodericus (dg: die Bubnaf Bubnagh) 

#de# Bubnaghel die Olislager peciam terre sitam in parochia de 

Heeswijc iuxta locum dictum die Boentuijn inter hereditatem Mette 

filie quondam Gerardi van der Voert ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth filie quondam Seenneldis de Hezewijc ex alio (dg: ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Johanni die B) prout ibidem sita 

et ad Johannem Copkens soen spectabat hereditarie vendiderunt 

Johanni die Bever filio quondam Rodolphi Bever promittentes 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus denariis census 

domino fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105r 06 wo 07-03-1380. 

Willelmus van Langhelaer beloofde aan Willelmus die Leeuwe 50 oude 

schilden na maning te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Willelmus de Langhelaer promisit super omnia Willelmo die Leeuwe L 

aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105r 07 wo 07-03-1380. 

Johannes Kersmaker gaf uit aan Johannes van Haselberch een hofstad in 

Den Bosch, aan het einde van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Ghibo die Olisleger enerzijds en erfgoed van Johannes die Bever 

anderzijds, strekkend achterwaarts tot aan de sloot van Muntelken; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns47,48 van 3 pond geld en 1 oude 

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

Kerstmis; slechts op te geven met 10 pond eens. 

 

Johannes Kersmaker quoddam domistadium situm in Busco ad finem 

(dg: H) vici Hijntamensis inter hereditatem Ghibonis die Olisleger 

ex uno et inter hereditatem Johannis die Bever ex alio tendens 

retrorsum usque ad fossatum de Muntelken ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Johanni van Haselberch ab eodem hereditarie 

possidendum pro hereditario censu trium librarum (dg: et un) 

monete et unius grossi antiqui dando sibi ab alio hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et non resignabit nisi cum X libris semel dandis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105r 08 wo 07-03-1380. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken en Johannes van Os zvw Zebertus van 

der Graft beloofden aan Henricus Jozollo etc 52 oude Franse schilden 

met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1380; 24+30+31+24=109 dgn) te 

betalen, op straffe van 3. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken et Johannes (dg: Zeb 

#fil) de Os# filius quondam Zeberti van der Graft promiserunt 

Henrico Jozollo etc (dg: X) LII aude scilde Francie ad nativitatis 

                         
47 Zie → BP 1176 f 368v 07 do 02-06-1384, overdracht van de helft van 

een cijns van 3 pond, gaande uit waarschijnlijk deze hofstad en huis. 
48 Zie → BP 1178 f 314r 07 do 02-09-1389, overdracht van een erfcijns 

van 3 pond uitwaarschijnlijk deze hofstad. 
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Johannis proxime persolvenda sub pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105r 09 wo 07-03-1380. 

Johannes Kathelinen soen verkocht aan Johannes Pijlijseren goudsmid 

een hoeve in Rosmalen, ter plaatse gnd Huisberg, aan hem overgedragen 

door Johannes gnd Moerken zvw Gobelinus van Heze. 

 

Johannes Kathelinen soen mansum quendam situm in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum communiter Huijsberch cum attinentiis 

dicti mansi singulis et universis supportatum sibi a Johanne dicto 

Moerken filio quondam Gobelini de Heze prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni Pijlijseren aurifabro supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Cnode et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 105r 10 wo 07-03-1380. 

Nijcholaus van Heze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Heze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105r 11 wo 07-03-1380. 

Lambertus zvw Henricus Keelbreker verkocht aan Gerardus zvw Arnoldus 

Truden soen een stuk beemd onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Dungen, ter plaatse gnd in den Ossenbeemd, tussen 

Hadewigis gnd Arts enerzijds en Johannes van der Drieborch en diens 

zwager Theodericus van Enghelant anderzijds. 

 

Lambertus filius quondam Henrici Keelbreker peciam prati sitam 

(dg: inf pa..) infra libertatem de Busco ad locum dictum Donghen 

(dg: inter hereditatem Hade) in loco dicto in den Ossenbeemt inter 

hereditatem Hadewigis dicte Arts ex uno et inter hereditatem 

Johannis van der Drieborch et Theoderici de Enghelant eius sororii 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio quondam 

Arnoldi Truden soen promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105r 12 wo 07-03-1380. 

Willelmus van Woensel gaf uit aan Johannes Kathelinen soen de helft 

van een hofstad, 2 lopen land groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Bruggen, tussen Johannes van der Dijesen, Ghibo Herinc en hun zuster 

Aleijdis enerzijds en een gemene steeg anderzijds, te weten de helft 

naast de gemene steeg, met de gebouwen op deze helft; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen. 

 

Ambo solverunt (dg: ambo) ....... 

Willelmus de (dg: Woensel) #Woensel# medietatem cuiusdam 

domistadii duas lopinatas terre continentis siti in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum Bruggen inter hereditatem Johannis van 

der Dijesen Ghibonis Herinc et Aleijdis eorum sororis ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communem stegam #ex alio# scilicet illam 

medietatem que sita est contigue iuxta communem (dg: plateam) 

stegam cum edificiis in dicta medietate consistentibus ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Johanni Kathelinen soen ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu XX solidorum monete 

dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex dicta 

medietate cum suis edificiis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 
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BP 1176 f 105r 13 wo 07-03-1380. 

Johannes van Cranenborch en Johannes van de Borch beloofden aan 

Gerardus van Aa 25 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (zo 

24-06-1380) te betalen. 

 

Johannes de Cranenborch et Johannes van de Borch promiserunt 

Gerardo de Aa XXV aude scilde Francie seu valorem in auro ad 

nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105r 14 wo 07-03-1380. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105r 15 wo 07-03-1380. 

Johannes zv Rodolphus Rover van Vladeracken verkocht aan Johannes zv 

Truda een n-erfcijns van 50 oude schilden, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit alle goederen 

van verkoper. 

 

+ 

Johannes filius (dg: quondam) Rodolphi Rover de Vladeracken 

hereditarie vendidit Johanni filio Trude hereditarium censum (dg: 

C) #quingenta# aude scilde solvendum hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex omnibus bonis dicti venditoris habitis et 

habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105r 16 wo 07-03-1380. 

Ghibo van den Broec, wonend in Rijxstel, en hr Theodericus Rover 

ridder beloofden aan Henricus Jozollo 20 gulden pieter met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1380; 24+30+31+24=109 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Ghibo van den Broec #commorans in Rijxstel# et dominus Theodericus 

Rover miles promiserunt Henrico Jozollo XXti gulden pieter ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos sub pena II. Testes 

Cnode et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 105r 17 wo 07-03-1380. 

De eerste zal de andere schadeloos hluden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105r 18 wo 07-03-1380. 

Henricus zvw Theodericus Posteel droeg over aan Arnoldus Hoernken een 

b-erfcijns van 20 schelling, 1 groot Tournoois van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 2 bunder in 

Rosmalen, op de plaats gnd opter Busgher Bunre, naast de steeg van 

Rosmalen, beiderzijds tussen Johannis Lijsscap, welke 2 bunder 

voornoemde wijlen Theodericus uitgegeven had aan Elizabeth wv 

Wautgherus hoefslager, voor de hertogencijns en voor voornoemde 

cijns, welke cijns nu aan voornoemde Henricus behoort. 

 

Henricus filius quondam Theoderici Posteel hereditarium censum 

XXII solidorum grosso turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro (dg: se) XVI denariis in hiis computato vel alterius 
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pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie in festo beati 

Martini hyemalis ex duobus bonariis sitis in parochia de Roesmalen 

supra locum dictum opter Busgher (dg: Bo) Bunre iuxta stegam de 

Roesmalen inter hereditates Johannis Lijsscap ab utroque latere 

sitas que duo (dg: d) bonaria dictus quondam Theodericus (dg: ...) 

dederat ad censum Elizabeth relicte Wautgheri calciferratoris 

scilicet pro censu domini ducis exinde solvendo et pro predicto 
!prout in litteris et quem censum dictus Henricus nunc ad se 

spectare dicebat (dg: pro) hereditarie (dg: ve) supportavit 

Arnoldo Hoernken cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte suorum (dg: he) coheredum 

deponere. 

 

BP 1176 f 105r 19 wo 07-03-1380. 

Voornoemde Henricus beloofde dat Theodericus en Katherina, kvw 

Godefridus van Heijst, afstand zullen doen van deze cijns. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia quod ipse Theodericum et 

Katherinam liberos quondam Godefridi de Heijst super dicto censu 

et jure ad opus dicti Arnoldi faciet renunciare. 

 

BP 1176 f 105r 20 do 08-03-1380. 

Gerardus zvw Conrardus Writer verkocht aan Henricus Dicbier zvw 

Godefridus Dicbier, Wijnricus Screijnmaker en Johannes Bernts soen 

van Veen alle pachten en renten, die hij beurt uit erfgoederen onder 

Hilvarenbeek. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer omnes et singulas! 

pacciones et redditus quas et quos ipse (dg: ..) #ex 

hereditatibus# infra parochiam de Hildwarenbeke #sitis# solvendos 

habuit (dg: annuatim) annuatim ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico Dicbier filio quondam Godefridi Dicbier Wijnrico 

Screijnmaker et Johanni Bernts soen de Veen promittens warandiam 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Meus et Neijnsel 

datum quinta post letare. 

 

BP 1176 f 105r 21 do 08-03-1380. 

Gerardus zvw Conrardus Writer, Henricus zvw Godefridus Dicbier, 

Wijnricus Screijnmaker en Johannes Bernts soen van Veen beloofden aan 

Henricus Jozollo etc 200 oude Franse schilden, met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1380; 23+30+31+24=108 dgn) te betalen op straffe 

van 10. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer Henricus filius quondam 

Godefridi Dicbier Wijnricus Screijnmaker et Johannes Bernts soen 

de Veen promiserunt Henrico Jozollo etc ducenta scuta antiqua 

Francie ad Johannis proxime persolvenda sub pena X. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 105r 22 ±do 08-03-1380. 

Broeder Henricus Swertveger prior etc maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Henricus zvw Theodericus 

Posteel. 

 

(dg: Dom) Frater Henricus Swertveger prior etc omnes vendiciones 

et alineaciones factas ab Henrico filio quondam Theoderici Posteel 

calumpniavit. Testes Scrage et Lonijs datum {afgescheurd}. 

 

1176 mf3 D 13 f.105v. 

 Sabbato post letare: zaterdag 10-03-1380. 

 Secunda post judica: maandag 12-03-1380. 
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 Tercia post judica: dinsdag 13-03-1380. 

 Anno LXXX mensis mercii die XIIJ: dinsdag 13-03-1380. 

 

BP 1176 f 105v 01 ±do 08-03-1380. 

Goeswinus van Best en Johannes van Brolijo beloofden aan Johannes 

Leonii van Erpe en Copkinus Loze dat voornoemde Goeswinus op de 

gevangenpoort van Den Bosch zal gaan, binnen 4 dagen na maning van 

Matheus Posteel en Henricus gnd Jegher, welke maning gedaan kan 

worden aan voornoemde Goeswinus of aan voornoemde Johannes van 

Brolio. Zou voornoemde Goeswinus dit niet doen, dan zullen voornoemde 

Goeswinus en Johannes van Brolijo voornoemde Johannes Leonii en 

Copkinus vrijwaren van alle schade. Is eenmaal voornoemde Goeswinus 

de gevangenpoort binnengegaan, dan is voornoemde Johannes van Brolijo 

van deze belofte ontlast. 

 

Goeswinus de Best et Johannes de Brolijo promiserunt indivisi 

super omnia (dg: quod) Johanni Leonii de Erpe et Copkino Loze quod 

dictus Goeswinus intrabit portam captivorum de Busco infra quatuor 

die! post monitionem Mathei Posteel et Henrici dicti Jegher seu 

alterius eorum que monitio fiet dicto Goeswino vel dicto Johanni 

#de Brolio# et si non fecerit extunc dicti (dg: Goeswi) Goeswinus 

et Johannes de Brolijo conservabunt dictos Johannem Leonii et 

Copkinum ab omnibus dampnis eis exinde eventuris quitos et 

indempnes conventum est eciam quod postquam dictus Goeswinus ut 

sic intraverit portam predictam extunc dictus Johannes de Brolijo 

ab huiusmodi promissione et obligatione erit quitus. 

 

BP 1176 f 105v 02 za 10-03-1380. 

Egidius Zeelmaker en Egidius zv Henricus Moelnere van Herlaer droegen 

over aan Henricus Moelnere van Herlaer en Johannes zvw Egidius gnd 

Hoevelmans soen, tbv hen en Hadewigis dvw voornoemde Egidius 

Hoevelmans soen, (1) een streep land in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd des Gasthuis Donk, tussen Johannes gnd die Laet enerzijds 

en Johannes Marcelijs soen anderzijds, (2) een akker in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd dat Daijbroek enerzijds en Johannes gnd 

Groet anderzijds, (3) een akker gnd die Loetakker in Gestel bij 

Herlaer, naast de kapel van Rumel, tussen jkvr Truda van Nuwelant 

enerzijds en Johannes van der Haseldonc anderzijds, (4) een beemd gnd 

die Pas, naast voornoemde kapel, op het water gnd die Dommel 

enerzijds en Johannes die Groet anderzijds, zoals deze erfgoederen 

behoorden aan wijlen Luijtgardis dvw Egidius gnd Hoevelmans, (5) 1/5 

deel, dat aan voornoemde wijlen Luijtgardis behoorde in een kamp in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd op den Brand, tussen Petrus van 

den Hoernic en de gemeint enerzijds en de gemeint anderzijds, met een 

eind strekkend aan Johannes die Laet, belast met de onraad, die 

voornoemde wijlen Luijtgardis hieruit had. Drie brieven. 

 

Egidius Zeelmaker et Egidius filius Henrici Moelnere de Herlaer 

(dg: quinque pecias terre) #strepam terre# sitam in parochia de 

Ghestel prope Herlaer (dg: quarum una) in loco dicto des Gasthuus 

Donc inter Johannis dicti die Laet ex uno et inter hereditatem 

Johannis Marcelijs soen ex alio (dg: altera) item agrum terre sita 

in parochia predicta (dg: in) #iuxta# loco dicto dat Daijbroec ex 

uno et inter hereditatem Johannis dicti Groet ex alio item agrum 

dictum die Loetacker sita in dicta parochia iuxta capellam de 

Rumel inter hereditatem domicelle Trude de Nuwelant ex uno et 

inter hereditatem Johannis van der Haseldonc ex alio item pratum 

dictum die Pas iuxta dictam capellam supra aquam dictam die Dommel 

(dg: #quadam via#) ex uno et inter hereditatem Johannis die Groet 

ex alio (dg: item quintam partem) prout dicte hereditates ibidem 

sunt site atque ad #quondam# Luijtgardem filiam quondam Egidii 
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dicti Hoevelmans spectare consueverunt item quintam partem que ad 

dictam quondam Luijtgardem spectare in quodam (dg: qu) campo sitam 

in dicta parochia in loco dicto op den #Brant# inter hereditatem 

(dg: Johannis die Laet ex uno) Petri van den Hoernic et 

communitatem ex uno et inter communitatem ex alio tendente cum uno 

fine ad hereditatem Johannis die Laet prout dicta quinta pars (dg: 

etc) ad dictam Luijtgardem etc spectare consuevit ut dicebant (dg: 

hereditarie supportaverunt dederunt ad hereditariam pacc) 

#hereditarie supportaverunt# Henrico Moelnere de Herlaer Johanni 

(dg: -s) filio quondam Egidii dicti Hoevelmans soen ad opus eorum 

et ad opus Hadewigis filie iamdicti quondam Egidii Hoevelmans soen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus 

dictis onraet que dicta quondam Luijtgardis ex (dg: -inde) 

premissis solvere et facere consuevit et tenebatur. Testes Scrage 

et Neijsel datum sabbato post letare. Et erunt 3 littere. 

 

BP 1176 f 105v 03 za 10-03-1380. 

Henricus Moelnere van Herlaer, Johannes zvw Egidius Hoevelmans soen 

en Godefridus Keijot beloofden aan Egidius Zeelmaker en Egidius zv 

voornoemde Henricus Moelnere 12 Brabantse dobbel en ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Pasen over een jaar (zo 14-04-1381) te leveren. 

 

Henricus Moelnere de Herlaer Johannes filius quondam Egidii 

Hoevelmans soen et Godefridus Keijot promiserunt Egidio Zeelmaker 

et Egidio filio Henrici Moelnere predicti XII Brabant dobbel et 

dimidium modium siliginis mensure de Busco a pasca proxime ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105v 04 za 10-03-1380. 

Voornoemde 3 beloofden aan Egidius zv Henricus Moelnere 3 Brabantse 

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

 

Dicti 3 promiserunt Egidio filio Henrici Moelnere tres Brabant 

dobbel ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 105v 05 za 10-03-1380. 

Voornoemde Henricus, Johannes, Godefridus en Egidius zv voornoemde 

Henricus Moelnere beloofden aan Egidius Zeelmaker 8 gulden pieter met 

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

 

Dicti Henricus Johannes Godefridus et Egidius filius Henrici 

Moelnere predicti promiserunt Egidio Zeelmaker octo gulden pieter 

ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105v 06 za 10-03-1380. 

Egidius Zeelmaker beloofde zich aan alles te houden wat Ghisbertus 

Keijot, Walterus Delijen soen, Egidius zvw Willelmus Gielijs soen en 

Willelmus zv Egidius Zeelmakers eendrachtig gezegd hebben, tussen 

eerstgenoemde Egidius en Hadewigis wv Ghibo Keijot, mbt geld dat 

voornoemde Hadewigis aan eerstgenoemde Egidius, buiten 

schepenbrieven, verschuldigd is. 

 

Egidius Zeelmaker promisit super omnia ratam servare quecumque 

(dg: Gib) Ghisbertus Keijot Walterus Delijen #soen# Egidius filius 

quondam Willelmi Gielijs soen et Willelmus filius Egidii 

Zeelmakers concorditer pronunciaverunt inter primodictum Egidium 

et inter Hadewigem relictam quondam Ghibonis Keijot scilicet super 

pecunia quam dicta Hadewigis tenetur primodicto Egidio extra 

litteras scabinorum (dg: d) ut (dg: dictus) predictus Egidius 
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dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105v 07 za 10-03-1380. 

Tielmannus van Enghelant droeg over aan Johannes Marinen soen (1) 

alle goederen van Katherina dvw Johannes van Zoemeren, (2) alle 

goederen, die aan voornoemde Katherina gekomen waren na overlijden 

van haar moeder Batha gnd van Zoemeren, aan hem overgedragen door 

voornoemde Katherina. 

 

+. 

Solvit 3 plack. 

Tielmannus de Enghelant omnia et singula bona (dg: tam mobilia) 

Katherine filie quondam Johannis de Zoemeren tam mobilia quam 

immobilia hereditaria atque parata quocumque locorum sita atque 

omnia et singula bona tam mobilia quam immobilia hereditaria atque 

parata dicte Katherine post mortem Bathe dicte de (dg: Zo) 

Zoemeren eius matris successione advolvenda quocumque locorum 

consistentia sive sita supportata sibi a dicta Katherina prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni Marinen soen cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Meus et Neijnsel datum sabbato post letare. 

 

BP 1176 f 105v 08 za 10-03-1380. 

Voornoemde Tielmannus van Enghelant droeg over aan Johannes Marinen 

soen (1) 5 lopen land gnd die Heinkens Akker, in Someren, ter plaatse 

gnd die Hoeve ter Straten, tussen kvw Thomas van Aelst enerzijds en 

kv Jutta gnd Swaens anderzijds, (2) alle erfgoederen, die aan hem en 

aan zijn vrouw Katherina gekomen waren na overlijden van Batha van 

Megen mv voornoemde Batha gnd van Zoemeren, gelegen onder Someren, 

zoals deze goederen aan hem gekomen waren na erfdeling, belast met 

cijnzen. 

 

Solvit 3 plack. 

Dictus Tielmannus quinque lopinatas terre dictas die Heijnkens 

Acker sitas in parochia de Zoemeren in loco dicto die Hoeve ter 

Straten inter hereditatem liberorum quondam (dg: liberorum) Thome 

de Aelst ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: quondam) Jutte 

dicte Swaens ex alio atque (dg: ex) omnes hereditates sibi et 

Katherine sue uxori de morte quondam (dg: Kar) Bathe de Megen 

matris olim dicte Bathe successione avolutas etc quocumque locorum 

infra dictam parochiam de Zoemeren sitas prout dicte quinque 

lopinate et hereditates dicto Tielmanno mediante divisione prius 

habita inter ipsum et suos in hoc ceheredes cesserunt in partem ut 

dicebat hereditarie (dg: ve) supportavit Johanni Marinen soen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

exinde prius de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105v 09 za 10-03-1380. 

Voornoemde Johannes Marinen soen beloofde aan voornoemde Tielmannus 

van Enghelant een erfpacht van 2 mud 2 lopen rogge, maat van Someren, 

met Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit alle voornoemde 

goederen en 5 lopen land. 

 

Dictus Johannes (dg: Marinen) Marinen soen promisit se daturum et 

soluturum dicto Tielmanno hereditariam paccionem duorum modiorum 

et duorum lopinorum #siliginis# mensure de Zoemeren hereditarie 

purifictatione et in Zoemeren tradendam ex dictis bonis omnibus et 

ex dictis quinque lopinatis terre et ex dictis hereditatibus 

universis et promisit super omnia sufficientem facere. Testes 

datum supra. 
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BP 1176 f 105v 10 ma 12-03-1380. 

Johannes die Ghier die Pasteijbecker gaf uit aan Gerardus gnd Gheel 

den Splenmaker van Uijtrecht een kamer met ondergrond in Den Bosch, 

in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Godefridus van Keeldonc 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Johannes anderzijds, voor en 

achter 9 6/7 voet breed, reikend vanaf de Kerkstraat achterwaarts tot 

aan erfgoed van Albertus ketelaar; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis (di 25-12-

1380). De wand tussen voornoemde kamer en voornoemd erfgoed van 

Johannes zal gemeenschappelijk blijven. 

 

Johannes die Ghier die Pasteijcker! quandam cameram cum suo fundo 

sitam in Busco in vico (dg: v) ecclesie inter hereditatem 

Godefridi de Keeldonc ex uno et inter hereditatem dicti Johannis 

ex alio que camera cum eius fundo continet ante et (dg: p) retro 

in latitudine X pedatas minus septima parte unius pedate et tendit 

a dicto vico retrorsum usque ad hereditatem Alberti cacabarii ut 

dicebat (dg: hereditarie hereditarie vendidit) #dedit ad 

hereditarium censum# Gerardo dicto Gheel den Splenmaker de 

Uijtrecht (dg: promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis) #ab eodem hereditarie possidendam pro# hereditario censu 

quatuor librarum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim 

(dg: me) Domini et mediatim Johannis et primo termino nativitatis 

Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit #+ {invoegen BP 1176 f 

105v 13#. Testes Meus et Scrage datum secunda post judica. 

 

BP 1176 f 105v 11 ma 12-03-1380. 

Arnoldus van Boemel goudsmid verwerkte zijn recht van vernaderen. 

 

Arnoldus de Boemel aurifaber prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 105v 12 ma 12-03-1380. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Johannes 12 Brabantse 

dobbel met Pinksteren (zo 13-05-1380) en 12 Brabantse dobbel met 

Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1380) te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit dicto Johanni (dg: XXIIII B) XII Brabant 

dobbel ad penthecostes et XII Brabant #dobbel# ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105v 13 ma 12-03-1380. 

{invoegen in BP 1176 f 105v 10}. 

tali condicione quod paries stans inter dictam cameram cum suo 

fundo et dictam hereditatem dicti Johannis erunt? et permanebit 

perpetue eorundem Johannis et Gerardi communis et quod ipsi dictam 

parietem (dg: perpetue) perpetue in bona disposicione sub eorum 

communibus expensis tenebunt ut promiserunt mutuo. 

 

BP 1176 f 105v 14 di 13-03-1380. 

Hr Reijnaldus van Valkenborch heer van Borne, Zittert en Herpen, 

ridder, Theodericus van Haren, Johannes van Meerwijc, Johannes 

Proefst van Bucstel, Willelmus van der Aelsvoert, Ywanus van 

Vauderic, Andreas van Uden, Sijmon van Mijrabellum, Jacobus die Loze, 

Johannes Mildeman en Ywanus Stierken beloofden aan hr Theodericus 

Rover ridder 2300 oude Franse schilden na maning te betalen. 

 

Dominus Reijnaldus de Valkenborch dominus de (dg: Zi) Borne 

Zittert et de Herpen #miles# Theodericus de Haren Johannes de 
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Meerwijc Johannes Proefst de Bucstel Willelmus (dg: de Ael) van 

der Aelsvoert Ywanus de Vauderic Andreas de Uden Sijmon de 

Mijrabello Jacobus die Loze (dg: et Wille Willelmus Eelkini 

promiserunt) Johannes Mildeman (dg: promiserunt) et Ywanus 

Stierken promiserunt #super habita et habenda# promiserunt domino 

Theoderico Rover militi dua milia et CCC aude scilde Francie seu 

(dg: .) valorem in auro (dg: a purificatione proxime ultra tres 

annos sine medio sequentes persolvenda) #ad eius monitionem et 

voluntatem persolvendos. Testes Meus et Lonijs datum tercia post 

judica. 

 

BP 1176 f 105v 15 di 13-03-1380. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit habita et habenda indempnes servare. Testes Meus 

et Lonijs datum tercia post judica. 

 

BP 1176 f 105v 16 di 13-03-1380. 

Hr Reijnaldus, Theodericus van Haren, Johannes van Meerwijc, Johannes 

Proest en Johannes Mildeman beloofden Ywanus schadeloos te houden. 

 

Dominus Reijnaldus Theodericus de Haren Johannes de Meerwijc et 

Johannes Proest et Johannes Mildeman promiserunt super habita et 

habenda dictum Ywanum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 105v 17 di 13-03-1380. 

Hr Reijnaldus van Valkenborch heer van Borne, Zittert en Herpen, 

ridder verkocht aan hr Theodericus Rover ridder een n-erfpacht van 

200 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch, aan het huis 

van de koper, te leveren, gaande uit de heerlijkheid Herpen en Uden, 

en uit alle goederen, tienden, pachten, cijnzen, renten, 

cijnshoenderen, jurisdicties, rechten, molens, oogsten en andere 

goederen, bij die heerlijkheid behorend. Zelf zal hij nimmer uit de 

onderpanden beuren, behalve als de koper eerst zijn pacht zal hebben 

gehad. 

 

Dominus Reijnaldus de Valkenborch dominus de Borne de Zittert et 

de Herpen miles hereditarie vendidit domino Theoderico Rover 

militi hereditariam paccionem duocentorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

ad domum dicti emptoris tradendam (dg: de) ex dominio de Herpen et 

de Uden atque ex omnibus et singulis (dg: dec) bonis decimis 

paccionibus censibus redditibus pullis censualibus 

jurisdictionibus juribus molendinis proventibus et ceteris (dg: 

attinentiis) rebus et bonis omnibus et singulis ad dictum (dg: 

domist) dominium spectantibus quocumque locorum consistentibus 

sive sitis aut solvendis ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam (dg: et aliam obligationem et aliam obligationem 

deponere exceptis oneribus exinde) et omnem aliam obligationem 

deponere promisit super habita et habenda sufficientem facere 

promisit super habita et habenda quod ipse in premissis dominio 

etc et bonis (dg: .) mobilibus et paratis super premissa 

consistentibus (dg: promittens pro quoque tempore futuro) seu 

exinde proveniendis pro quoque tempore futuro nunquam apprehendet 

aut levabit per se alium vel alios quovismodo nisi semper quolibet 

anno dicto (verbeterd uit: dictis) emptori dicta (dg: .) sua (dg: 

su) paccione #....... integraliter persoluta tradita ....... 

.......# (?dg: prehabebit et prelevabit iuxta modum predictum) ex 

premissis. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 105v 18 di 13-03-1380. 

Hiervan een instrument maken; met afstand van excepties. Opgesteld in 

het huis van ?voornoemde ?Sijmon, in aanwezigheid van hr Arnoldus van 

Uden, Johannes zv Truda en Arnoldus Kijel. 

 

Anno LXXX indictionis 3 mensis mercii die XIII hora none. Actum in 

domo ?dicti ?Sijmonis. 

[Et] fiet instrumentum super eodem et exceptionibus renunciando 

presentibus domino Arnoldo de Uden Johanne filio Trude Arnoldo 

Kijel testibus. 

 

BP 1176 f 105v 19 di 13-03-1380. 

En hij of zijn erfgenamen kunnen de pacht terugkopen uiterlijk met 

Lichtmis over 3 jaar, met 1700 oude schilden, de volledige pacht die 

dan geleverd moet worden en eventuele achterstallige termijnen. 

 

[Et poterint] (dg: l) ipse #seu# sui heredes post eum redimere 

dictam paccionem a (dg: pac) purificatione proxime ultra tres 

annos sine medio sequentes #?in ?seu ?partim (dg: octo dies) 

quindenam sine medio precedentem aut sequentem# cum mille et 

septingetis aude scilde .... ..... .. ..... ........ [seu valorem] 

in (dg: .......) auro et cum plena paccione tunc provenienda et 

cum arrestadiis si que defecerint protunc (dg: testes datum supra) 

et si pro litteris h.....is expen[sos] {afgescheurd} Testes datum 

supra. 

 

1176 mf3 D 14 f.106. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 106r 01 di 13-03-1380. 

Toen voornoemd geld zo aan voornoemde hr Theodericus beloofd was en 

voornoemde pacht zo aan hem was verkocht, heeft hr Theodericus het 

volgende beloofd. Zou de pacht met Lichtmis over 3 jaar door hr 

Reijnaldus zijn teruggekocht, volgens de afspraken in de brief en het 

instrument, dan zullen de schuldenaren ontlast zijn van de geldsom. 

Zou de pacht niet teruggekocht worden, dan zal hr Theodericus binnen 

een maand na afloop van de termijn waarin teruggekocht kon worden een 

keuze maken: of hij de pacht wil houden, of het geld. Kiest hij voor 

de pacht, dan zijn de schuldenaren ontlast van de geldsom. Kiest hij 

voor het geld, dan zal hij het geld manen, als hij daarvan niet meer 

gekregen zou hebben dan 1700 oude schilden en achterstallige 

termijnen niet zou hebben gekregen. 

 

+. 

Notum sit universis quod cum dicta pecunia dicto domino Theoderico 

sic promissa et dicta paccio sibi ut prefertur (dg: sic v) sic 

vendita ut prefertur constitutus igitur (dg: ..) dictus (dg: 

dominus Th) dominus Theodericus promisit super habita et habita 

fide prestita pro se et suis heredibus (dg: et successoribus) 

dictis debitoribus dicte pecunie et eorum cuilibet quod si dicta 

paccio a festo purificationis proxime ultra tres annos seu infra 

(dg: octo dies) #quindenam# extunc sine medio precedentes aut sine 

medio sequentes redempta fuerit a dicto domino Reijnaldo seu post 

eius decessum a suis heredibus secundum quod in litteris suis 

apertum et in instrumentis publicis super huiusmodi redempcione 

confectis continetur extunc dicti debitores #et eorum bona# dicte 

pecunie a solucione (dg: dicte) eiusdem pecunie #et a promissione 

inde facta# erunt quiti liberi et absoluti et dictus dominus 

Theodericus et post eum sui heredes eis omnes litteras quas habet 

de dicta pecunia eis resignabit numquam extunc cum eisdem litteris 

(dg: quecumque debililib) debilitalibus quecumque petendi aut 
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monendi #seu assequendi# si vero dicta paccio ut sic non fuerit 

redempta extunc dictus dominus Theodericus seu post eiusdem 

decessum sui heredes (dg: et successores al) eligent infra unum 

mensem (dg: exinde s) huiusmodi (dg: tempore) tempore redempcionis 

sine medio sequentem an velit #habere et# tenere dictam paccionem 

aut habere (dg: hr) dictam pecuniam et si tunc elegerit habere 

dictam (dg: pecuniam) paccionem extunc dicti debitores a dicta 

pecunia erunt penitus quiti et absoluti (dg: dictus) dictusque 

dominus Theodericus et post eum sui heredes extunc #dictis# 

debitoribus dictas litteras (dg: debilia) debitales omnes redderet 

et resignabit (dg: s) numquam cum eisdem petendi quecumque aut 

monendi #seu assequendi# si vero dictus dominus Theodericus #seu 

sui (dg: -s) heredes# elegerit (dg: habere) infra dictum mensem 

habere dictam pecuniam et non dictam paccionem extunc post 

huiusmodi electionem monebit et petet #et assequetur# dictam 

pecuniam #si de illa non plus habet quam XVIIc aude scilde Francie 

et arrestadia quecumque dicte paccionis# et ea habita et prosecuta 

(dg: dictus) extunc dictus dominus Theodericus dictam paccionem 

(dg: s) dictis debitoribus seu suis heredibus a quibus sibi (dg: 

dicta pecunia fuerit) #XVIIc aude scilde et arrestadia# persoluta 

supportavit et firmabit coram scabinis de Busco et coram notario 

publico dictam paccionem cum omnibus litteris #et instrumentis# 

quas (dg: habebit habet) et habebit mencionem (dg: dep) de 

predicta paccione facientes et cum toto jure sibi in eisdem 

litteris competente quovismodo et eisdem promitteret #super omnia# 

obligationem ex parte sui in dicta paccione deponere (dg: testes 

supra). Acta etc et presentibus ut supra. 

 

1176 mf3 E 01 f.106v. 

 Secunda post judica: maandag 12-03-1380. 

 Tercia post judica: dinsdag 13-03-1380. 

 anno LXXX mensis marcii die XIIJ: dinsdag 13-03-1380. 

 Quinta post judica: donderdag 15-03-1380. 

 

BP 1176 f 106v 01 ma 12-03-1380. 

Johannes die Beer droeg over aan Adam van Mierd, tbv Elizabeth dvw 

Johannes van Maren en haar man Johannes, zijn vruchtgebruik in alle 

goederen, die aan voornoemde Elizabeth dvw Johannes van Maren en haar 

wettige man Johannes gekomen waren na overlijden van Elizabeth ev 

eerstgenoemde Johannes, resp. die aan hen zullen komen na overlijden 

van eerstgenoemde Johannes. De brief overhandigen aan Goes Moedel en 

aan niemand anders. 

 

Johannes die Beer suum usufructum sibi competens in omnibus bonis 

que Elizabeth filie quondam Johannis de Maren et Johanni eius (dg: 

vis) viro legitimo de morte quondam Elizabeth #uxoris# primodicti 

Johannis successione sunt (dg: ad) advoluta et post mortem (dg: 

pd) primodicti Johannis successione advolventur quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Ade de 

Mierd ad !predictorum Elizabeth et Johannis sui mariti promittens 

ratam servare. Testes (dg: t) Meus et (dg: Cnde) Cnode datum 

secunda post judica. Traditur Goes Moedel et non alteri. 

 

BP 1176 f 106v 02 di 13-03-1380. 

Johannes zvw Walterus Bac schoenmaker gaf uit aan Johannes van 

Wabraken den Plattijnmaker de helft in een huis49 en erf in Den 

Bosch, op de Vughterdijk, buiten de poort aldaar, aan de kant 

richting Herlaer, tussen de gemene weg enerzijds en erfgoed van 

                         
49 Zie → BP 1176 f 187r 10 ±do 06-06-1381, uitgifte van de andere 

helft van het huis. 
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Nijcholaus gnd Cnoke anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) een 

b-erfcijns van 8 groten (dg: gemeen paijment) geld, en thans voor (2) 

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

de andere helft met Kerstmis. 

 

Johannes filius quondam Walteri Bac sutoris medietatem ad se 

spectantem in domo et area sita in Busco supra aggerem Vuchtensem 

extra portam ibidem in latere versus Herlaer inter communem (dg: 

p) viam ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti Cnoke ex alio 

et #inter# (dg: here) dedit ad hereditarium censum Johanni de 

Wabraken den Plattijnmaker ab eodem hereditarie possidendam pro 

(dg: octo) hereditario censu octo grossorum (dg: communis 

pagamenti) monete ex (dg: -inde prius) dicta medietate prius 

solvendo etc (dg: et pro) dando etc et pro hereditario censu IIII 

librarum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim (dg: 

Domini) Johannis et mediatim Domini ex dicta medietate promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Meus et Scrage datum tercia post judica. 

 

BP 1176 f 106v 03 di 13-03-1380. 

En hij kan terugkopen, elk pond met 5 Brabantse dobbel, en met de 

cijns van de komende termijn. Opgesteld in het huis ?van ?Stamelart 

in aanwezigheid van Willelmus Donc, Arnoldus Vos zv Jacobus van Hedel 

en Henricus van Scijt?. 

 

A. 

Et poterit redimere quamlibet libram cum quinque Brabant dobbel 

seu valore et cum (dg: pleno) censu #in termino proxime futuro# 

anni redempcionis et cum arrestadiis si que deficerint et (dg: 

red) quandoque sibi placuerit. Acta in domo Sta presentibus 

Willelmo (dg: Donc) Donc Arnoldo Vos (dg: de) filio Jacobi de 

Hedel et Henrico de (dg: Scijet) Scijt? anno LXXX indictionis 3 

mensis marcii die XIII hora none. 

 

BP 1176 f 106v 04 di 13-03-1380. 

Everardus die Sceepmaker beloofde aan Johannes Scrage 31 Brabantse 

dobbel op donderdag over 15 dagen te betalen, op straffe van 10 

Brabantse dobbel. 

 

Everardus die Sceepmaker promisit Johanni Scrage XXXI Brabant 

dobbel (dg: ad) a feria quinta proxime ultra quindenam sine medio 

sequentem persolvendos sub pena X Brabant dobbel etc. Testes 

Lonijs et Neijnsel datum tercia post judica. 

 

BP 1176 f 106v 05 di 13-03-1380. 

Arnoldus Vos zv Jacobus van Hedel ev Oda dvw Johannes van Hees gaf 

uit aan Johannes gnd Ghiben soen van Gheen Enen 2 kamers met 

ondergrond, en een weg van 9 voet breed behorend aan voornoemde 

Arnoldus, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Arnoldus Heijme enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus Zeijnssen 

anderzijds, strekkend vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts tot aan 

het water, met een deurstijl staande naast de Hinthamerstraat direct 

naast voornoemde Arnoldus Heijme, met geheel de wand staande tussen 

voornoemd erfgoed van Arnoldus Heijme en voornoemde 2 kamers; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 6 oude Franse schilden, 

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

voor het eerst met Kerstmis (di 25-12-1380). 

 

Arnoldus Vos filius Jacobi de Hedel maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Ode sue uxoris filie quondam Johannis de Hees duas 

cameras cum suo fundo #quadam via novem pedatas in latitudine 
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continente ad dictum Arnoldum spectante iacente# sitas in Busco in 

vico Hijnthamensi inter hereditatem Arnoldi Heijme (dg: ex) ex uno 

et inter hereditatem Henrici quondam Zeijnssen ex alio #tendentes 

a dicto vico retrorsum ad aquam# cum (dg: site) stilo (dg: p) 

ianue stante iuxta dictum vicum contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti Arnoldi Heijme et cum integra pariete stante inter dictam 

hereditatem Arnoldi Heijme et inter (dg: here) dictas duas cameras 

ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni dicto Ghiben soen 

van Gheen Enen ab eodem hereditarie possidendas (dg: pro censu d) 

pro hereditario censu sex scutorum antiquorum Francie seu valorem 

dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis et primo termino nativitatis Domini ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Scrage et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 106v 06 di 13-03-1380. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Arnoldus Vos 16 oude 

Franse schilden50 met Sint-Jan over 2 jaar (di 24-06-1382) te betalen 

en 15 oude Franse schilden met Sint-Jan over 4 jaar (vr 24-06-1384). 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Arnoldo Vos sedecim 

aude scilde Francie a nativitatis Johannis proxime ultra duos 

annos persolvenda et XV aude scilde Francie a nativitatis Johannis 

proxime ultra quatuor annos persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 106v 07 do 15-03-1380. 

Nijcholaus zvw Willelmus Grieten soen van Maren verkocht aan 

Nijcholaus zvw Engbertus van Maren, tbv hem en zijn vrouw Mechtildis 

dv hr Johannes Leuwe priester, een lijfrente van 40 schelling geld, 

met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) de helft van een tuin in 

Maren, tussen Vastradus van Maren enerzijds en Henricus Veren Oeden 

soen anderzijds, (2) een erfgoed gnd Twee Scharen van voornoemde 

wijlen Willelmus Grieten soen, in Maren, ter plaatse gnd Beemden, 

naast een zekere Valc Grieten soen, (3) 1½ hont land in Maren, tussen 

Ghisbertus van Maren enerzijds en kvw Walterus gnd Marien soen 

anderzijds, (4) 1½ hont land in Maren, tussen Henricus Veren Oeden 

soen enerzijds en Willelmus zv Adam gnd Hauwe anderzijds. De 

langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Nijcholaus filius quondam Willelmi Grieten soen de Maren 

hereditarie vendidit Nijcholao filio quondam Engberti de Maren ad 

opus sui et ad opus Mechtildis sue uxoris filie (dg: quondam) 

domini Johannis Leuwe presbitri seu alterius eorum diutius 

viventis vitalem pensionem XL solidorum monete solvendam anno 

quolibet ad vitam dictorum coniugum et alterius eorum diutius 

viventis #et# non ultra Remigii ex medietate orti siti in parochia 

de Maren inter hereditatem Vastradi de Maren ex !alio et inter 

hereditatem Henrici Veren Oeden soen ex alio item ex hereditate 

dicta Twee Scharen dicti quondam Willelmi Grieten soen sita in 

dicta parochia in loco dicto Beemde contigue iuxta hereditatem 

cuiusdam dicti Valc Grieten soen item ex uno et dimidio hont terre 

sitis in dicta parochia inter hereditatem Ghisberti de Maren ex 
!alio et inter hereditatem liberorum quondam Walteri dicti Marien 

soen ex alio item ex uno et dimidio hont terre (dg: terre) sitis 

in dicta (dg: ut di) parochia inter hereditatem Henrici Veren (dg: 

Ode) Oeden soen ex uno et inter hereditatem Willelmi filii Ade 

dicti Hauwe ex alio ut dicebat promittens #super habita et 

habenda# warandiam et aliam obligationem deponere et (dg: su pro) 

                         
50 Zie → BP 1176 f 221v 06 vr 20-09-1381, overdracht van de 16 oude 

Franse schilden. 
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sufficientem facere et alter eorum diutius (dg: diu) vivens dictam 

pensionem ad suam vitam integraliter possidebit. Testes (dg: d) 

Meus et Scrage datum quinta post judica. 

 

BP 1176 f 106v 08 do 15-03-1380. 

Johannes Fijen soen van Os beloofde aan Gerardus Hughe, tbv 

Heijlwigis dv voornoemde Gerardus, 5 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1380) in Den Bosch aan het 

woonhuis van voornoemde Gerardus te leveren. 

 

Johannes Fijen soen de Os promisit super omnia Gerardo Hughe ad 

opus Heijlwigis filie dicti Gerardi quinque modios siliginis 

mensure de Busco ad Martini proxime persolvendos et in Busco (dg: 

tradendos) ad domum habitationis dicti Gerardi tradendos. Testes 

Meus et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 106v 09 do 15-03-1380. 

Andreas zv Jacobus van den Noddenvelt verkocht aan Ghibo van Best een 

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

4 lopen land en 2 vrachten aangelegen hooiland, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen hr Albertus Buc enerzijds en de gemeint 

anderzijds, reeds belast met 12 penning nieuwe cijns aan de naburen 

aldaar. 

 

Andreas filius (dg: quondam) Jacobi van den Noddenvelt 

#hereditarie vendidit Ghiboni (dg: Be) de Best hereditarium censum 

XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex# 

(dg: p) quatuor lopinatis terre et duabus (dg: pl) plaustratis 

feni eis adiacentibus sitis in parochia de Berlikem in loco dicto 

Beilver inter hereditatem domini Alberti Buc ex uno et inter (dg: 

here) communitatem ex alio ut dicebat (dg: hereditarie vendidit 

Ghiboni de Best) promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: uno) duodecim denariis novi census vicinis ibidem 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Meus et Scrage 

datum quinta post judica. 

 

BP 1176 f 106v 10 do 15-03-1380. 

Arnoldus van den Hoernic zvw Willelmus van den Hoernic verkocht aan 

Johannes Hert en diens vrouw Mechtildis een lijfrente van 6 oude 

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

met Pasen, gaande uit (1) een huis51 en erf van verkoper, in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Enghela van Essche 

enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus bv verkoper anderzijds, 

reeds belast met een b-erfcijns van 30 schelling oude cijns, (2) de 

helft aan verkoper behorend in een hoeve van wijlen voornoemde 

Willelmus van den Hoernic, in Vught Sint-Petrus, deze helft reeds 

belast met een b-erfpacht van 5 zester rogge. De langstlevende heeft 

geheel de rente. 

 

Arnoldus van den Hoernic filius quondam Willelmi van den Hoernic 

hereditarie vendidit Johanni Hert (dg: ad opus sui et ad opus) 

#et# Mechtildi (dg: -s) sue uxori seu alterius eorum diutius 

viventis vitalem pensionem sex aude scilde seu valorem solvendam 

anno quolibet ad vitam eorum seu diutius viventis et non ultra 

mediatim Remigii et mediatim pasce et primo termino Remigii 

proxime ex domo et area dicti venditoris sita in Busco #in vico 

Vuchtensi# inter hereditatem Enghele de Essche ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici fratris dicti venditoris ex alio et ex 

                         
51 Zie ← BP 1175 f 259r 10 vr 21-03-1371, Arnoldus had dit huis bij 

erfdeling gekregen. 
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(dg: h) medietate ad dictum venditorem spectante in quodam manso 

dicti quondam Willelmi (dg: p) van den Hoernic (dg: inter h) in 

parochia de Vucht sancti (dg: Pet) Petri in (dg: loco loco dicto 

Wargarthusen) et ex attinentiis dicte medietatis universis ut 

dicebat promittens (dg: warandiam) super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario 

censu XXXta solidorum antiqui census ex dicta domo et area et 

hereditaria paccione quinque sextariorum siliginis ex dicta 

medietate dicti mansi solvendis (dg: ex) prius de jure et 

sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter 

possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 106v 11 do 15-03-1380. 

De broers Goeswinus en Hermannus, kvw Henricus Campart, deden tbv 

Gerardus zvw Arnoldus Nollen afstand van 5 hont land, gnd een Kort 

Weide, in Lithoijen, ter plaatse gnd in die Kakkenij, die eertijds 

waren van voornoemde wijlen Henricus, belast met zegedijk en 

waterlaten. 

 

Goeswinus et Hermannus fratres liberi quondam (dg: H) Henrici 

Campart su-(dg: -?tis hereditate d quinque) quinque hont terre 

dicta! een Cort Weijde sita! in parochia de Lijttoijen in loco 

dicto in die Kackenij (dg: in) et que quinque hont terre fuerant 

dicti quondam Henrici et super jure ad opus Gerardi (dg: dicti) 

filii quondam Arnoldi Nollen renunciaverunt promittentes warandiam 

et obligationem deponere exceptis zegedijc et aquaductibus ad hec 

de jure spectantibus. 

 

BP 1176 f 106v 12 do 15-03-1380. 

Martinus zvw Stephanus van den Ghever deed tbv Nijcholaus van Berze 

afstand van 3 dagmaten beemd, eertijds van wijlen zijn grootvader 

Johannes gnd Oeden soen, in Helvoirt, ter plaatse gnd die Wedehage, 

tussen wijlen Arnoldus van Waderle enerzijds en erfgoed van de 

investiet van Helvoirt anderzijds. 

 

Martinus filius quondam Stephani van den Ghever super tribus 

diurnatis pratis (dg: fu) que fuerant quondam Johannis dicti (dg: 

Oden) Oeden soen #sui avi# sitis in parochia de Helvoert in loco 

dicto die Wedehage inter hereditatem Arnoldi quondam de Waderle ex 

uno et inter hereditatem investiti de Helvort ex alio et super 

toto jure ad opus Nijcholai de Berze renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem (dg: ex) !obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Meus et (dg: Meus) Scrage datum quinta post 

judica. 

 

BP 1176 f 106v 13 do 15-03-1380. 

Henricus zvw Johannes gnd van Dorrehout droeg over aan Johannes nzv 

hr Arnoldus Rover investiet van de kerk van Veghel een erfpacht van 1 

mud rogge en 1 mud gerst, maat van Veghel, die voornoemde Johannes 

nzv hr Arnoldus Rover beloofd had aan voornoemde Henricus, met 

Kerstmis in Veghel te leveren, gaande uit (1) een akker gnd 

Molenkamp, een tuin en aangelegen erfgoed gnd dries, in Veghel, 

tussen Willelmus van Dorrehout enerzijds en de gemeint anderzijds, 

(2) een beemd, ter plaatse gnd Dorrehout, tussen wijlen Ghisbertus 

van Dorrehout enerzijds en voornoemde Willelmus anderzijds, (3) 2 

strepen land met een erfgoed gnd dries, ter plaatse gnd Hoge 

Dorrehout. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti de Dorrehout hereditariam 

paccionem unius modii siliginis et unius modii ordei mensure de 

Vechel quam Johannes filius naturalis domini Arnoldi Rover 
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investiti ecclesie de Vechel promisit se daturum et soluturum 

dicto Henrico hereditarie nativitatis Domini et in Vechel 

tradendam ex agro terre dicto (dg: d) Molencamp quodam orto et 

hereditate dicta driessch ipsis adiacente sito (dg: a) in Vechel 

inter hereditatem Willelmi de Dorrehout ex uno et inter 

communitatem ex alio atque ex quodam prato sito ad locum dictum 

Dorrehout inter hereditatem quondam Ghisberti de Dorrehout ex uno 

et inter hereditatem dicti Willelmi ex alio item ex duabus strepis 

terre cum hereditate dicta driessche sitis ad locum dictum Hoge 

Dorrehout prout in litteris hereditarie supportavit (dg: Johanni) 

dicto Johanni filio naturali dicti domini Arnoldi Rover simul 
!litteris et jure [promittens] ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1176 mf3 E 02 f.107. 

 Quinta post judica: donderdag 15-03-1380. 

 anno LXXX mensis marcii die XV: donderdag 15-03-1380. 

 

BP 1176 f 107r 01 do 15-03-1380. 

Johannes zvw Johannes van den Hoernic van Vechel gaf uit aan 

Willelmus zvw Ancelmus gnd Druijnstuckel van Vechel (1) alle 

erfgoederen, die aan hem en zijn zuster Hadewigis gekomen waren na 

overlijden van hun ouders, gelegen onder Veghel en Nistelrode, 

uitgezonderd (2) 2 stukken beemd in Veghel, (2a) tussen erfgoed gnd 

des Boesen Boenre enerzijds en Bela van den Hornic anderzijds, (2b) 

tussen een gemene steeg enerzijds en eerstgenoemde Johannes 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Veghel te leveren. 

 

Solvit Willem totum. Johannes ?I grossum. 

Johannes filius quondam Johannis van den Hoernic de Vechel omnes 

et singulas hereditates sibi et Hadewigi sue sorori de morte 

quondam (dg: ip) suorum parentum successione advolutas quocumque 

locorum infra parochias de (dg: Dijnt) Vechel et de Nijsterle 

sitas ut dicebat exceptis sibi duabus peciis prati sitis in 

parochia de Vechel quarum una inter hereditatem dictam des Boesen 

(dg: Buern) Boenre ex uno et inter hereditatem Bele (dg: de H) van 

den Hornic ex alio et altera pecia prati inter (dg: hereditatem 

communem) communem stegam ex uno et inter hereditatem primodicti 

Johannis ex alio #sunt sita# ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Willelmo filio quondam Ancelmi dicti Druijnstuckel de 

Vechel ab eodem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione 

unius et dimidii modii modiorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificatione et in (dg: Busc) Vechel 

tradenda pro premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: d) Meus et 

Scrage datum quinta post judica. 

 

BP 1176 f 107r 02 do 15-03-1380. 

Henricus van Dorhout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Dorhout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 107r 03 do 15-03-1380. 

Hermannus gnd Gleijns droeg over aan Arnoldus Vogelaer van Vucht de 

helft in de helft van een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en hofstad 

in Oerle, (2) 2 delen land aldaar, (3) een stukje land, ter plaatse 

gnd Oerle, beneden de tuin van Petrus van Oerle, (4) geheel de nieuwe 

hoeve, die Willelmus bakker van Oerle opnieuw ontvangen heeft van de 

hertog, in Oerle,naast de akkers ter plaatse, welke helft van de 
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pacht voornoemde Hermannus en voornoemde Arnoldus Voghelaer gekocht 

hadden van Hermannus Ketheleer. 

 

Hermannus dictus Gleijns medietatem ad se spectantem in (dg: 

medietate) medietate hereditarie paccionis duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco danda et solvenda hereditarie in festo 

purificationis et ad Buscum tradenda de domo et domistadio sitis 

in Oerle de duabus partibus terre sitis ibidem de quadam particula 

terre sita in dicto loco Oerle vocato infra ortum Petri de Oerle 

et de toto ac integro manso novo quem Willelmus pistor de Oerle de 

novo erga dominum ducem recepit sito in predicto loco de Oerle 

iuxta agros loci eiusdem quam medietatem dicte paccionis dictus 

Hermannus et Arnoldus Voghelaer de Vucht erga Hermannum Ketheleer 

emendo acquisiverant prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Arnoldo Vogelaer cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1176 f 107r 04 do 15-03-1380. 

Een vidimus maken van de brief, die begint met “Willelmus bakker van 

Oerle” en voornoemde Arnoldus Voegelaer beloofde, zo nodig, de brief 

ter hand te stellen aan voornoemde Hermannus Gleijns. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Willelmus Pistor de Oerle et 

dictus Arnoldus Voegelaer promisit (dg: dicto) super omnia dicto 

Hermanno Gleijns tradere quotiens indiguerit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 107r 05 do 15-03-1380. 

Enghelbertus Writer droeg over aan zijn kinderen Johannes en 

Arnoldus, het vruchtgebruik in een hofstad52 in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van voornoemde Enghelbertus en diens 

vrouw enerzijds en erfgoed van Laurencius zvw Petrus Oers anderzijds, 

welke hofstad voornoemde Enghelbertus en wijlen zijn eerste vrouw Yda 

samen hadden bezeten, met de stenen muren hierop. 

 

Enghelbertus Writer suum usufructum quod habuit (dg: here) in 

domistadio sito in Busco in vico Orthensi inter hereditatem dicti 

Enghelberti et Hille sue uxoris #ex uno# et inter hereditatem 

Laurencii filii quondam Petri Oers ex alio (dg: qu) quoddam 

domistadium dictus Enghelbertus et Yda quondam sua #prima# uxor 

pariter possidere consueverunt cum (dg: mr) muris lapideis in 

dicto domistadio (dg: stan) consistentibus ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni et Arnoldo fratribus liberis dicti Enghelberti 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 107r 06 do 15-03-1380. 

Voornoemde Johannes en Arnoldus beloofden aan hun vader een lijfrente 

van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit al hun goederen. 

 

Dicti Johannes Arnoldus promiserunt indivisi super omnia habita et 

habenda se daturos et soluturos dicto Engelberto suo patri vitalem 

pensionem trium librarum monete (dg: so) anno quolibet ad vitam ad 

vitam dicti Engelberti nativitatis Domini ex omnibus eorum bonis 

#habitis et habendis# et cum mortuus fuerit erunt quiti. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 107r 07 do 15-03-1380. 

Gerardus zvw Gerardus gnd Machiels soen verkocht aan Egidius zvw 

                         
52 Zie → BP 1177 f 330r 05 wo 02-01-1387 (1), verkoop van een 

erfcijns uit 1/3 deel van onder meer een huis en erf hier ter 

plaatse. 
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Egidius gnd Spanuijt een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Pasen in Rosmalen te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 14-04-

1381), gaande uit 1 morgen {niet afgewerkt contract}. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi dicti Machiels soen hereditarie 

vendidit Egidio filio quondam Egidii dicti Spanuijt hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie pasce et primo termino a pasca proxime ultra annum 

(dg: ex) in (dg: hre in) parochia de Roesmalen (dg: de Roesmalen) 

tradendam ex uno jug. 

 

BP 1176 f 107r 08 do 15-03-1380. 

Johannes Bijerman zvw Walterus gnd Bierman droeg over aan Walterus 

Loijart van Helvoert een b-erfcijns van 28 schelling geld, die 

voornoemde Walterus gnd Loijart beloofd had aan voornoemde Johannes 

Bierman, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een huis, erf en 

tuin in Helvoirt, tussen Arnoldus gnd Craen enerzijds en Johannes gnd 

Gorter anderzijds; het onderpand(?) was belast met een b-erfcijns van 

25 schelling voornoemd geld, die kvw Lambertus gnd Lizen soen beuren, 

gaande uit voornoemd huis, erf en tuin, welke cijns voornoemde 

Walterus jaarlijks aan voornoemde kinderen zal moeten betalen. 

 

Solvit 3 plack. 

Johannes Bijerman filius quondam Walteri dicti Bierman 

hereditarium censum viginti octo solidorum monete quem (dg: Will) 

Walterus dictus (dg: Loijart) Loijart de Helvoert promisit se 

daturum et soluturum dicto Johanni Bierman hereditarie Remigii 

(dg: hereditarium censum sex) ex domo et area et orto sitis in 

parochia de Helvoert inter hereditatem Arnoldi dicti Craen ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti Gorter ex alio prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Waltero Loijart cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

deponere excepto hereditario censu XXV solidorum dicte (dg: d) 

monete quem liberi quondam Lamberti dicti Lizen soen solvendum 

habuerunt ex dictis domo area et orto et quem dictus Walterus 

annuatim solvere tenebitur dictis liberis ex dictis domo area et 

orto ut dicebat. Testes testes datum supra. 

 

BP 1176 f 107r 09 do 15-03-1380. 

Gerardus zvw Gerardus gnd Machiels soen verkocht aan Egidius zvw 

Egidiis gnd Spanuijt een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Pasen in Rosmalen te leveren, voor het eerst over een jaar, gaande 

uit een huis en tuin van verkoper in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Vliedert, tussen een gemene steeg enerzijds en Rodolphus Hals 

anderzijds, reeds belast met 6 penning oude hertogencijns. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi dicti Machiels soen hereditarie 

vendidit Egidio filio (dg: na) quondam Egidii dicti Spanuijt 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie pasce et primo termino (dg: te) a pasca 

proxime ultra annum et in parochia de Roesmalen tradendam ex domo 

orto #dicti venditoris# (dg: sitis) sitis in parochia de Roesmalen 

(dg: iuxta locum) in loco dicto (dg: die) Vliedert inter communem 

stegam ex uno et inter hereditatem Rodolphi Hals ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere (dg: 

et sufficientem facere) exceptis sex denariis antiqui census 

domino duci exinde solvendis prius et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 107r 10 do 15-03-1380. 

En hij kan terugkopen met 30 lichte schilden, 12 plakken voor 1 



Bosch’ Protocol jaar 1380 01. 

 

107 

schild gerekend, gedurende twee jaar, met de pacht van het jaar van 

terugkoop. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid 

van Arnoldus van Scijnle, Andreas Verkenman, Coel Keelbreker, zijn 

broer Lambertus en Willelmus Balijart. 

 

A. 

Et poterit redimere cum XXX lichte scilde XII placke pro scilt 

computato (dg: pro) ad spacium duorum annorum sine medio 

sequentium et cum plena pacciona anni redempcionis et si redemerit 

etc et quitabit de expensis et dampnis si quos fecerit. Acta in 

camera scriptorum presentibus Arnoldo de Scijnle Andrea Verkenman 

Coel (dg: Kel) Keelbreker #Lamberto eius fratre# Willelmo 

Balijart. Testes datum anno LXXX indictionis 3 mensis marcii die 

(dg: XXV) XV hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 107r 11 do 15-03-1380. 

De broers Henricus en Petrus, kvw Johannes Steenkens soen, verkochten 

aan Elizabeth wv Reijnerus Willems ¼ deel van 1 bunder beemd, in de 

beemden gnd Henriks Broek, in Vught Sint-Petrus, welk ¼ deel ligt 

naast voornoemde Elizabeth, dit ¼ deel belast met ¼ oude groot. 

 

Henricus et Petrus fratres liberi quondam Johannis Steenkens soen 

(dg: unum) quartam partem #ad se spectantem# unius bonarii prati 

(dg: ad se spectantis) in pratis dictis (dg: Hoenr) Henrics Broec 

sitis (dg: in loco dicto) in parochia de Vuchts! sancti Petri et 

que quarta pars sita est contigue iuxta hereditatem Elizabeth 

relicte quondam Reijneri Willems ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicte Elizabeth promittentes warandiam et obligationem 

deponere excepta quarta parte unius grossi antiqui ex dicta quarta 

parte solvenda. Testes Meus et Scrage datum supra. (dg: 

promiserunt insuper super omnia quod ipsi). 

 

BP 1176 f 107r 12 do 15-03-1380. 

Johannes zvw Johannes gnd Berssen soen van Zon ev Elizabeth dvw 

Johannes van Maren verkocht aan Goeswinus Model van de Steenweg (1) 

alle goederen, die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden 

van Elizabeth ev Johannes Veer grootmoeder van eerstgenoemde 

Elizabeth, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

voornoemde Johannes Veer, van welke goederen voornoemde Johannes Veer 

zijn vruchtgebruik had afgestaan, (2) alle goederen, die aan hem en 

zijn vrouw zullen komen na overlijden van Johannes gnd Veer. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Berssen soen (dg: soen) de 

Zon maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Johannis de Maren omnia et singula bona (dg: di) 

sibi et dicte sue uxori de morte quondam Elizabeth uxoris Johannis 

Veer avie (dg: predicte) olim primodicte Elizabeth successione 

advoluta atque post mortem dicti Johannis Veer successione 

advolvenda #de quibus dictus Johannes Veer suum usufructum 

renunciavit# atque omnia et singula bona sibi et dicte sue uxori 

post (verbeterd uit: de) morte! (dg: quondam) #Johannis# dicti Veer 

successione advolvenda seu advenienda quocumque locorum 

consistentia sive sita hereditarie vendidit Goeswino Model de 

Lapidea Via promittens warandiam et obligationem et impeticionem 

(dg: ex) ex parte #sui# et suorum (dg: here) liberorum et 

quorumcumque (dg: successorum heredum) heredum dicti Johannis et 

Elizabeth sue uxoris (dg: deponere) evenientes seu eventuras 

deponere. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 107r 13 do 15-03-1380. 

Nijcholaus van Eijndoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Cla) Nijcholaus de Eijndoven prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 107r 14 do 15-03-1380. 

Lambertus Keelbreker gaf uit aan Johannes Weijgherganc (1) 3 bunder 

land, in Berlicum, ter plaatse gnd in Ver Godelden Hoeve, tussen 

Johannes van der Espendonc enerzijds en Henricus Weijgherganc 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan en 

thans voor een n-erfcijns van 6 pond 5 schelling geld, met Kerstmis 

te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde hij tot onderpand (2) 1 

bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Lengsbroek, tussen 

Johannes gnd Laet enerzijds en P...... Oeden soen van Heeswijc 

anderzijds, (3) een akker gnd die Brand, in Berlicum, tussen 

Godefridus Robben soen enerzijds en ....... van Best anderzijds. 

 

Lambertus Keelbreker tria bonaria terre sita in parochia de 

Berlikem in loco dicto #in# Ver Godelden Hoeve inter hereditatem 

Johannis van der Espendonc ex uno et inter hereditatem Henrici 

Weijgherganc ex alio dedit ad hereditarium censum Johanni 

Weijgherganc ab eodem hereditarie possidenda pro censibus annuatim 

exinde [de] jure solvendis dandis etc et pro hereditario censu sex 

librarum et quinque solidorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem unum bonarium prati situm #in dicta parochia# in loco 

dicto Lengsbroec inter hereditatem Johannis dicti Laet ex uno et 

inter hereditatem P-{afgescheurd} Oeden #soen# de Heeswijc ex alio 

et agrum terre dictum die Brant situm in dicta parochia inter 

hereditatem Godefridi Robben soen ex uno et inter hereditatem 

{afgescheurd} de Best ex alio ut dicebat ad pignus imposuit. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf3 E 03 f.107v. 

 Quinta post judica: donderdag 15-03-1380. 

 in cena Domini: witte donderdag 22-03-1380. 

 Quarta post pasca: woensdag 28-03-1380. 

 Quinta post pasca: donderdag 29-03-1380. 

 

BP 1176 f 107v 01 do 15-03-1380. 

Lambertus Keelbreker gaf uit aan zijn zwager Henricus Weijgherganc de 

helft in 7 bunder land met gebouwen, in Berlicum, ter plaatse gnd in 

Veren Goedelden Hoeve, tussen Johannes Weijgherganc enerzijds en 

Godescalcus Moelnere, Petrus Mechiels soen en Henricus en Johannes, 

kvw Henricus Keelbreker, anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

cijnzen die hieruit gaan en thans voor een n-erfcijns van 5 pond 

geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Lambertus Keelbreker medietatem ad se spectantem in septem 

bonariis terre cum suis edificiis sitis in parochia de Berlikem in 

loco dicto in Veren Goedelden Hoeve inter hereditatem Johannis 

Weijgherganc ex uno et inter hereditatem Godescalci Moelnere Petri 

Mechiels soen et Henrici et Johannis liberorum quondam Henrici 

Keelbreker ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Henrico 

Weijgherganc suo sororio ab eodem hereditarie possidendam pro 

censibus exinde prius de jure solvendis dandis etc et pro 

hereditario censu quinque librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 
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Testes Meus et Scrage datum quinta post judica. 

 

BP 1176 f 107v 02 do 15-03-1380. 

Zebertus gnd Dorre verkocht aan Jacobus die Laet een stuk land in 

Berlicum, tussen wijlen Petrus Barniers enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, belast met 6 schelling gemeen paijment. 

 

Solvit. 

Zebertus dictus Dorre peciam terre sitam in parochia de Berlikem 

(dg: in lo) inter hereditatem quondam Petri Barniers ex uno et 

inter communem plateam ex alio hereditarie vendidit Jacobo die 

Laet promittens warandiam et obligationem deponere exceptis sex 

solidis communis pagamenti annuatim exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 107v 03 do 15-03-1380. 

Gerardus zvw Gerardus van Zanbeke verkocht aan Walterus zvw 

Godefridus gnd Stoeps soen een stuk land in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Rumel, tussen Theodericus Mertens soen enerzijds en 

Philippus snijder en kv Arnoldus gnd Stercke anderzijds, aan hem 

verkocht door Hermannus gnd van der Leet zv Hermannus gnd Dijet soen 

(dg: ev Aleijdis gnd van der Leet dvw Franco gnd Yden soen). 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Zanbeke peciam terre sitam in 

parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto Rumel inter 

hereditatem Theoderici Mertens soen ex uno et inter hereditates 

Philippi (dg: sarto) sartoris et liberorum Arnoldi dicti Stercke 

ex alio venditam sibi ab Hermanno dicto van der Leet filio 

Hermanni dicti Dijet soen (dg: maritus et tutor legitimus Aleijdis 

dicte van der Leet sue uxoris filie quondam Franconis dicti Yden 

soen) prout in litteris hereditarie vendidit Waltero filio quondam 

Godefridi dicti Stoeps soen supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 107v 04 do 15-03-1380. 

Gerardus zvw Gerardus van Zanbeke en Johannes zvw Hermannus van den 

Hoernic beloofden aan Gerardus Roelen soen, gedurende 5 jaar, elk 

jaar met Kerstmis 10 Brabantse dobbel te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Zanbeke et Johannes filius 

quondam Hermanni van den Hoernic promiserunt Gerardo Roelen soen 

(dg: XI Brabant d) ad spacium quinque annorum proxime futurorum 

anno quolibet eorum quinque annorum #X Brabant dobbel# nativitatis 

Domini et primo termino nativitatis Domini proxime futuro. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 107v 05 do 22-03-1380. 

Johannes Smit van Enghelen en Johannes van den Elshout smid beloofden 

aan Gerardus van Vladeracken 23 oude schilden van Frankrijk of 

Vlaanderen met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1380) te betalen. 

 

Johannes Smit de Enghelen et Johannes van den Elshout faber 

promiserunt Gerardo de Vladeracken XXIII aude scilde Francie vel 

Flandrie vel valorem ad Remigii proxime persolvenda. Testes Meus 

et Scrage datum in cena Domini. 

 

BP 1176 f 107v 06 do 22-03-1380. 

Gerardus van Brede en Lambertus gnd Lammens soen beloofden aan 

Hubertus Sceelken 90 schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 
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gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1380) te betalen. 

 

Gerardus de Brede et Lambertus dictus Lammens soen promiserunt 

Huberto Sceelken XC scilde scilicet XII placken #monete Hollandie# 

pro quolibet scilt (dg: .) computato ad Remigii proxime. Testes 

datum. 

 

BP 1176 f 107v 07 wo 28-03-1380. 

Hadewigis wv Johannes Koecbecker van Zonne, hun kinderen Walterus, 

Henricus en Thomas, en Martinus zv Johannes die Bliecke van Zonne ev 

Margareta dv voornoemde Johannes Koecbecker verkochten aan Johannes 

zv Egidius Scoenmaker een stuk erfgoed, deels beemd en deels eusel, 

in Son, naast de grote brug, tussen voornoemde Johannes zv Egidius 

Scoenmaker enerzijds en erfgoed gnd een koppel van Thomas gnd 

Tijmmerman anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die 

Dommel en met het andere eind aan het zand van Son, welk stuk erfgoed 

reikt naast voornoemd erfgoed gnd een koppel, behorend aan voornoemde 

Thomas Tijmmerman, ter lengte van dat erfgoed gnd koppel. 

 
?Solvit. 

Hadewigis relicta quondam Johannis Koecbecker de Zonne cum tutore 

Walterus Henricus et Thomas eorum liberi et Martinus (dg: Jo) 

filius (dg: quondam) Johannis die Bliecke de Zonne maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie dicti 

Johannis Koecbecker peciam (dg: prat) hereditatis partim prati et 

partim pascue dicte eeusel sitam in parochia de Zonne iuxta magnum 

pontem ibidem inter hereditatem Johannis filii Egidii Scoenmaker 

ex uno et inter hereditatem #dictam een coppel# Thome dicti 

Tijmmerman ex alio tendentem cum uno fine ad aquam dictam die 

Dommel et cum reliquo fine ad arenam de Zonne et que pecia 

hereditatis (dg: ht) tendit iuxta dictam hereditatem een coppel 

vocatam spectantem ad dictum Thomam Tijmmerman ad longitudinem 

(dg: dicte pec) #eiusdem# hereditatis een coppel vocate ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Johanni filio Egidii 

Scoenmaker promittentes cum tutore super omnia warandiam et 

obligationem deponere (dg: excepto hereditario censu XXti solidorum 

monete testes Meus et Cnode datum). #Testes Meus et Neijnsel# 

quarta post pasca. Cnode intercessit pro eis de pec sig. 

 

BP 1176 f 107v 08 wo 28-03-1380. 

Henricus zv Johannes Rijcarts soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus filius Johannis Rijcarts soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 107v 09 wo 28-03-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers een n-erfcijns van 

20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemd stuk 

erfgoed. De brief overhandigen aan voornoemde Hadewigis. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dictis venditoribus 

hereditarium censum XXti solidorum monete hereditarie nativitatis 

Domini ex dicta pecia hereditatis. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicte Hadewigi. 

 

BP 1176 f 107v 10 wo 28-03-1380. 

Noe gnd Noij smid zvw Emondus van der Straten droeg over aan Johannes 

Stover de helft in een stuk land gnd dat Moerstukske, in Deurne, 

tussen Johannes gnd Vriese enerzijds en Johannes van Bruheze 
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anderzijds. 

 

Noe dictus Noij faber filius quondam Emondi van der Straten 

medietatem ad se spectantem in pecia terre dicta dat Moerstucsken 

sita in parochia de Doerne inter hereditatem Johannis dicti Vriese 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Bruheze ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni Stover promittens (dg: warandiam 

et obligationem dep) ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. 

 

BP 1176 f 107v 11 wo 28-03-1380. 

Henricus zvw Willelmus van der Cappellen verkocht aan Henricus zvw 

Henricus van der Sloegen een erfpacht van 6 lopen rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit 1/5 deel in 

(1) een stuk beemd in Oirschot, ter plaatse gnd Heerbeke, tussen de 

monniken van Heerbeke enerzijds en de gemeint anderzijds, en in (2) 

een stuk beemd in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, beiderzijds 

tussen erfg vw Theodericus van Overlaer, belast met grondcijnzen. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Willelmi van der Cappellen hereditarie 

vendidit Henrico filio quondam Henrici van der Sloegen 

hereditariam paccionem (dg: dimidii modii) sex lopinorum siliginis 

mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificatione et in 

parochia de Oerscot tradendam ex (dg: ....) quinta parte ad dictum 

venditorem spectante in pecia prati sita in parochia de Oerscot in 

loco dicto Heerbeke inter hereditatem monachorum de Heerbeke ex 

uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio atque ex 

quinta parte ad dictum venditorem spectante in pecia (dg: 

?predicta) prati sita in dicta parochia in loco dicto Straten 

inter hereditatem heredum quondam Theoderici de Overlaer ex (dg: 

uno et inter hereditatem) utroque latere coadiacentem ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi promisit sufficientem facere. Testes 

Cnode et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 107v 12 wo 28-03-1380. 

(dg: Willelmus Hondertmercke). 

 

BP 1176 f 107v 13 do 29-03-1380. 

Gerardus zvw Danijel van den Acker verkocht aan Joseph gnd Baudewijns 

soen molenaar en Petrus zvw Petrus van Herentham 2 bunder broekland 

in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eike, ter plaatse gnd Bordelaar, 

tussen hr Willelmus van Aa enerzijds en wijlen Rutgherus van der 

Braken anderzijds, belast met 2 oude groten. 

 

Gerardus filius quondam Danijelis van den Acker duo bonaria (dg: 

prati) paludis sita in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto 

Eijke in loco dicto Bordelaer inter hereditatem domini Willelmi de 

Aa ex uno et inter hereditatem (dg: J) quondam Rutgheri van der 

Braken ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Joseph dicto 

Baudewijns soen multori et Petro (dg: de) filio quondam Petri de 

Herentham promittens #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere ex duobus grossis antiquis exinde (dg: 

prius) solvendis de jure. Testes (dg: datum supra) Cnode et Scrage 

quinta post pasca. 

 

BP 1176 f 107v 14 do 29-03-1380. 

Godefridus Peters soen van der Word en Petrus zvw Engbertus Ludinc 

Dicbier beloofden aan Henricus Maechelini 25 oude Franse schilden met 
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Palmpasen aanstaande (zo 07-04-1381) te betalen. 

 

Godefridus Peters soen van der Word et Petrus filius quondam 

Engberti Ludinc Dicbier promiserunt Henrico Maechelini XXV aude 

scilde (dg: se) Francie seu valorem ad dominicam palmarum proxime 

futuram persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 107v 15 do 29-03-1380. 

De eerste zal Petrus schadeloos houden. 

 

Primus servabit (dg: alium) #super habita et habenda# Petrum 

indempnem (dg: s) de premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 107v 16 do 29-03-1380. 

Elizabeth dvw Hermannus van Espedonc droeg over aan Godescalcus van 

Bladel al haar goederen gelegen of te betalen onder de dingbank van 

Gemert; met achterstallige termijnen. 

 

Elizabeth filia quondam Hermanni de Espedonc cum tutore omnia bona 

#hereditaria et parata et redditus quoscumque# ad se spectantes 

quocumque locorum infra jurisdictionem de Ghemert consistentia 

sive sita aut solvendos ut dicebat hereditarie supportavit 

Godescalco de Bladel (dg: promittens cum tu) simul cum arrestadiis 

quibuscumque etc promittens cum tutore ratam servare. Testes 
!testes datum. 

 

BP 1176 f 107v 17 do 29-03-1380. 

Andreas Verkenman verkocht aan Nijcholaus Haghen 5 bunder broekland 

in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen Ghibo gnd Hout enerzijds 

en wijlen Henricus Keelbreker anderzijds, aan hem verkocht door 

Albertus Loze van Dijnther. 

 

Andreas Verkenman quinque bonaria paludis sita in parochia de 

Scijnle ad locum dictum Eilde inter hereditatem Ghibonis dicti 

(dg: Hout) Hout ex uno et inter hereditatem quondam Henrici 

Keelbreker ex alio vendita sibi ab Alberto Loze de (dg: de) 

Dijnther prout in litteris hereditarie vendidit Nijcholao Haghen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

Hierna een caesuur in 1176 (volgt nl. 1378/79). 

 

 

 


