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1176 mf4 A 06 f.123. 

 Quinta post pasca: donderdag 29-03-1380. 

 

BP 1176 f 123r 01 do 29-03-1380. 

(dg: Henricus gnd Moedel nz). 

 

(dg: Henricus dictus Moedel filius naturalis). 

 

BP 1176 f 123r 02 do 29-03-1380. 

Gerardus gnd van Tephelen zvw Udo van Tephelen droeg over aan Adam 

van Mierd, tbv Aleijdis dv Henricus Vake van Bij, en tbv kv bij 

voornoemde Aleijdis verwekt door voornoemde Gerardus, een b-erfcijns 

van 100 oude schilden, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, gaande uit 

(1) de huizinge van voornoemde Gerardus en 3 daaraan gelegen kampen, 

in Tefelen, ter plaatse gnd op het Oosteringen, (2) alle andere 

erfgoederen en goederen, beesten en klein vee, van voornoemde 

Gerardus, onder Oijen en Tefelen en in Megen of elders, welke 

huizinge, kampen en andere erfgoederen en goederen, beesten en klein 

vee voornoemde Gerardus in cijns uitgegeven had aan zijn natuurlijke 

zoon Theodericus Moedel voor voornoemde cijns. 

 

[Gera]rdus dictus de Tephelen filius quondam Udonis de Tephelen 

hereditarium censum centum aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis quem 

(dg: se) solvendum (dg: sol havere dicebat) habuit hereditarie in 

festo beati Petri ad cathedram ex habitatione dicti Gerardi et 

tribus campis eidem habitationi adiacentibus sitis in parochia de 

Tephelen in loco dicto opt Oesteringen atque ex omnibus aliis 

hereditatibus et ceteris bonis mobilibus et immobilibus 

hereditariis et paratis ac bestiis et bonis pecoralibus quibusque 

dicti Gerardi quoque locorum infra parochiam de Oijen et de 

Tephelen ac in territorio de Megen aut alibi quoque locorum 

consistentibus sive sitis quam habitationem dictos campos atque 

alias (dg: al) hereditates et cetera bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata ac bestias et bona pecoralia dictus Gerardus 

(dg: Tl) dederat ad censum Theoderico (dg: Mode) Moedel suo filio 

naturali prout in litteris #pro dicto censu# hereditarie 

supportavit Ade de Mierd ad opus Aleijdis filie Henrici Vake de 

Bij (dg: -e) ad opus liberorum ab eisdem Aleijde et dicto Gerardo 

pariter genitorum et generandorum cum litteris et jure promittens 

ratam servare. Testes Cnode et Scrage datum quinta post pasca. 

 

BP 1176 f 123r 03 do 29-03-1380. 

Petrus Scriver die Riemsleger beloofde aan Gerardus gnd Gheel den 

Spelmaker 53 schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, 

met Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Petrus Scriver die Riemsleger promisit Gerardo dicto Gheel den 

Spelmaker LIII scilde XII placken #Dordrecht# pro scilt computato 

ad Remigii proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 123r 04 do 29-03-1380. 

Johannes van den Dijesen verkocht aan Henricus Mudeken de helft van 

1/3 deel van een kamp gnd Robrechts Hoeve, in Lithoijen, te weten van 

het 1/3 deel dat placht te behoren aan Gertrudis dvw Elizabeth gnd 

Robbrechts, te weten de helft richting Lithoijen. Verkoper en met hem 

zijn zoon Goeswinus beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 2/3 

deel van een b-erfcijns van 48 schelling, en 2/3 deel van alle 

lasten, die voornoemde Gertrudis uit al haar erfgoederen onder 
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Lithoijen jaarlijks te dragen had. 

 

Johannes van den Dijesen medietatem tercie partis (dg: que fuerat) 

cuiusdam campi dicti Robbrechts Hoeve siti in parochia de 

Lijttoijen scilicet medietatem (dg: medietatis) #3 partis# que 

(dg: medietas) #tercia pars# ad Gertrudem filiam quondam Elizabeth 

dicte Robbrechts spectare consuevit scilicet illa medietas que 

sita est versus Lijttoijen ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

Mudeken promittens #et cum eo Goeswinus eius filius# warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: here XXXII solidis monete 

communis pag) duabus terciis partibus hereditarii census XLVIII 

solidorum ex medietate solvendis et exceptis duabus terciis 

partibus omnium onerum que dicta Gertrudis ex omnibus suis 

hereditatibus infra dictam parochiam de Lijttoijen sitis annuatim 

solvere atque facere et portare consuevit et tenebatur. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 123r 05 do 29-03-1380. 

(dg: voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 90 oude Franse 

schilden aanstaande zondag te betalen). 

 

(dg: dictus emptor promisit dicto venditori XC aude scilde Francie 

vel !Francie seu valorem ad dominicam proximam persolvenda. Testes 

datum supra. Dictus Johannes .. ....... Thome Willems soen). 

 

BP 1176 f 123r 06 do 29-03-1380. 

Johannes zv Johannes gnd Swartbroec verkocht aan Gerardus gnd 

Hadewigen soen van Weert schoenmaker een kamer1 met ondergrond uit 2 

kamers met ondergrond in den Bosch, in een straat die loopt van de 

Kerkstraat naar de Kolperstraat, tussen erfgoed van Henricus 

Hadewigen enerzijds en erfgoed van wijlen Franco Munter anderzijds, 

te weten de kamer naast voornoemde Henricus Hadewigen, met de helft 

van de wand in voornoemde 2 kamers, deze kamer belast met een 

b-erfcijns van 10 schelling geld. 

 

Johannes filius Johannis dicti Swartbroec unam cameram cum suo 

fundo de duabus cameris cum suis fundis ad se spectantibus sitis 

in Busco in vico tendente a vico ecclesie versus vicum dictum 

Colperstraet inter hereditatem Henrici Hadewigen ex uno et inter 

hereditatem quondam Franconis Munter ex alio scilicet illam 

cameram cum suo fundo que sita contigue hereditatem dicti Henrici 

Hadewigen cum medietate parietis situate in dictas duas cameras ut 

dicebat hereditarie vendidit Gerardo dicto Hadewigen soen #de 

Weert# (dg: antiq sut) sutori antiquorum calciorum promittens 

super (dg: habita) omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario censu X solidorum monete ex dicta camera cum 

suo [fun]do solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 123r 07 do 29-03-1380. 

Johannes van Weert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

[Jo]hannes de Weert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 123r 08 do 29-03-1380. 

Henricus Onderbroec droeg over aan zijn zoon Bartholomeus, ½ tbv hem 

en ½ tbv kvw Elizabeth dv voornoemde Henricus, het vruchtgebruik in 

een hofstad in Den Bosch, op de dijk van de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van voornoemde Bartholomeus enerzijds en erfgoed van 

                         
1 Zie → BP 1179 p 751r 11 ±vr 24-07-1394, verkoop van de kamer. 
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Theodericus Clijnge smid anderzijds. 

 

Henricus Onderbroec suum usufructum etc sibi competentem in 

domistadio sito in Busco in aggere vici Vuchtensis inter 

hereditatem Bartholomei filii dicti Henrici [ex] uno et inter 

hereditatem Theoderici Clijnge fabri ex alio ut dicebat legitime 

supportavit dicto Bartholomeo ad opus sui et ad opus liberorum 

quondam Elizabeth filie dicti Henrici scilicet dicto Bartholomeo 

pro una medietate et dictis liberis pro reliqua medietate 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 123r 09 do 29-03-1380. 

Voornoemde Bartholomeus beloofde aan zijn vader voornoemde Henricus 

een lijfrente van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

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

Kerstmis, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Bartholomeus promisit super omnia se daturum et soluturum 

dicto Henrico suo patri vitalem pensionem XL solidorum monete anno 

quolibet ad vitam dicti Henrici et non ultra mediatim nativitatis 

Domini et mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini ex 

omnibus suis bonis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 123r 10 do 29-03-1380. 

Henricus zv Johannes Jordens soen beloofde aan voornoemde Henricus 

Onderbroec een lijfrente van 40 schelling geld, een helft te betalen 

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

Kerstmis, gaande uit al zijn goederen. 

 

Henricus filius Johannis Jordens soen promisit se daturum et 

soluturum dicto Henrico Onderbroec tantum eodem modo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 123r 11 do 29-03-1380. 

Theodericus gnd die Wever van Hijntham beloofde aan Judocus gnd Yoest 

Bruijstens 66 oude Franse schilden, 38 Dordrechtse plakken voor 1 

schild gerekend, binnen de 4 feestdagen van Pinksteren aanstaande 

(13-05-1380) te betalen. 

 

Theodericus dictus die Wever de Hijntham promisit super omnia 

Judoco dicto Yoest Bruijstens LXVI aude scilde Francie seu (dg: 

valorem ad) scilicet XXXVIII (dg: p) Dordrecht placken pro 

quolibet aude scilt computato (dg: ..) infra quatuor dies festos 

penthecostes proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 123r 12 do 29-03-1380. 

Arnoldus zvw Arnoldus Ghenen soen droeg over aan zijn broer Jacobus 

een b-erfcijns van 5 pond geld, die voornoemde Jacobus zvw voornoemde 

Arnoldus Ghenen soen en zijn zwager Ancelmus zv Henricus Willems 

bakker beloofd hadden aan voornoemde Arnoldus, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Jacobus en Ancelmus. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Ghenen soen hereditarium censum 

quinque librarum monete quem (dg: ..) Jacobus filius dicti quondam 

Arnoldi Ghenen soen et Ancelmus filius Henrici Willems pistor eius 

(dg: so) sororius promiserant se daturos et soluturos predicto 

#Arnoldo# hereditarie Martini ex omnibus et singulis (dg: dicto) 

bonis dictorum Jacobi et Ancelmi quoque locorum consistentibus 

sive sitis prout in litteris hereditarie supportavit dicto Jacobo 

suo fratri cum litteris et jure promittens ratam servare et 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 123r 13 do 29-03-1380. 

Arnoldus van den Beirgulen beloofde aan Theodericus Bever en zijn 

zoon Johannes een lijfpacht2 van 7 zester rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen. De 

langstlevende krijgt de gehele pacht. De brief overhandigen aan 

voornoemde Theodericus. 

 

Arnoldus van den Beirgulen promisit super habita et habenda se 

daturum et soluturum Theoderico Bever et Johanni eius filio 

vitalem pensionem (dg: sept) #septem# sextariorum siliginis 

mensure de Busco anno quolibet ad vitam dictorum Theoderici et 

Johannis et non ultra (dg: ....... ex) nativitatis Domini (dg: ex 

o) et in Busco tradendam ex omnibus et singulis suis bonis habitis 

et habendis ut (dg: ...) dicebat et alter diutius vivens dictam 

pensionem ad suam vitam integraliter possidebit. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Theoderico. 

 

BP 1176 f 123r 14 do 29-03-1380. 

Lambertus zvw Johannes van Hoelt en zijn zoon Johannes droegen over 

aan Henricus Steijmpel alle erfelijke goederen, die aan de broers 

Johannes, Arnoldus en Lambertus, zvw Nijcholaus gnd Coel van der 

Poeldonc, en hun zuster Elizabeth gekomen waren na overlijden van hun 

ouders, welke goederen voornoemde wijlen Johannes van Hoelt in pacht 

verkregen had van voornoemde Johannes, Arnoldus en Lambertus en van 

Rodolphus van Bruggen ev voornoemde Elizabeth, belast met de cijnzen 

en pachten in de brief vermeld. Lambertus en Katherina, kv 

eerstgenoemde Lambertus, zullen afstand doen. 

 

Lambertus filius quondam Johannis de Hoelt #Johannes eius filius# 

omnia et singula (dg: bona) hereditaria (dg: pacc) bona que 

Johanni Arnoldo ac Lamberto fratribus filiis quondam Nijcholai 

dicti Coel van der Poeldonc et Elizabeth eorum sorori de morte 

(dg: quondam) parentum eorum fratrum et Elizabeth jure 

successionis hereditarie sunt advoluta ubicumque existentia vel 

sita que bona (dg: .. predictus Lambertus) #dictus quondam 

Johannes de Hoelt# erga dictos Johannem Arnoldum et Lambertum 

fratres et Rodolphum de Bruggen maritum et tutorem legitimum dicte 

[E]lizabeth sue uxoris ad pactum acquisiverat (dg: ut dicebat) 

#prout in litteris# hereditarie supportaverunt Henrico Steijmpel 

cum litteris et jure promittentes (dg: ratam servare et o) et cum 
!Johannes eius filius ratam servare obligationem ex parte eorum 

deponere exceptis censibus et paccionibus in dictis litteris 

contentis et quod ipsi Lambertum et Katherinam liberos primodicti 

(dg: super) Lamberti super premissis [et] jure ad opus dicti 

Henrici Steijmpel hereditarie facient renunciare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 123r 15 do 29-03-1380. 

Henricus Steijmpel droeg over aan Theodericus Bever van Middelrode 

een b-erfcijns3 van 25 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit ¼ deel van de goederen van wijlen Henricus gnd Note van 

Berlikem, gelegen in Berlicum, welke cijns aan wijlen Arnoldus zv 

Nijcholaus gnd van der Poeldonc was verkocht door Robbertus gnd Robbe 

zvw Arnoldus gnd ...ken van Vlimen. 

 

                         
2 Zie → BP 1181 p 406v 02 do 05-06-1399, overdracht van de lijfpacht. 
3 Zie → BP 1177 f 086r 09 do 29-10-1383, maning van 3 achterstallige 

jaren. 
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[He]nricus Steijmpel hereditarium censum XXV solidorum monete 

solvendum hereditarie Martini de quadam quarta parte bonorum 

quondam Henrici dicti Note de Berlikem [sito]rum in parochia de 

Berlikem venditum (dg: ..) quondam Arnoldo filio Nijcholai dicti 

van der Poeldonc a Robberto dicto Robbe filio quondam Arnoldi 

dicti ...ken de Vlimen prout in litteris hereditarie supportavit 

Theoderico Bever de Middelrode cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam 

Arnoldi filii Nijcholai van der Poeldonc et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 123r 16 do 29-03-1380. 

Ghisbertus? Govinc? zvw Gerardus Cnode verkocht aan Franco van Os zv 

Henricus Vrancken soen een n-erfcijns van 3 Brabantse dobbel, met 

Pasen te betalen, gaande uit een kamp gnd Baks Kamp, in de dingbank 

van Empel, tussen Jacobus Tijt enerzijds en wijlen ....... van Os 

anderzijds. 

 

[G]hisbertus? Govinc? filius quondam Gerardi Cnode hereditarie 

vendidit Franconi de Os filio Henrici Vrancken soen hereditarium 

censum trium Brabant dobbel seu valorem solvendum hereditarie 

pasche ex quodam campo dicto Bacs Camp sito in jurisdictione de 

Empel inter hereditatem Jacobi Tijt ex uno et inter hereditatem 

....... quondam de Os ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere (dg: f) sufficientem facere. [Testes] 

Cnode et Rover datm supra. 

 

1176 mf4 A 07 f.123v. 

 Quinta post pasca: donderdag 29-03-1380. 

 Sexta post pascha: vrijdag 30-03-1380. 

 Sabbato post pasca: zaterdag 31-03-1380. 

 

BP 1176 f 123v 01 do 29-03-1380. 

Johannes gnd Jonghe zv Johannes gnd Jonghe van Herpen beloofde aan 

Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Johannes Rutghers soen van Os en diens 

vrouw Metta dvw Gerardus van Mierd een lijfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stukje erfgoed 

dat was van wijlen mr Danijel, 30 voet breed, in Den Bosch, aan de 

plaats gnd Windmolenberg, direct naast erfgoed van Riquinus Dekker, 

strekkend achterwaarts tot aan de Dieze, en uit andere goederen van 

eerstgenoemde Johannes. De langstlevende zal de hele pacht hebben. 

 

Johannes dictus Jonghe filius Johannis dicti Jonghe de Herpen 

promisit super omnia habita et habenda se daturum et soluturum 

Nijcholao dicto Nijcoel filio quondam Johannis Rutghers soen de Os 

et Mette sue uxori (dg: filie quondam) filie quondam Gerardi de 

Mierd seu eorum alteri diutius viventi vitalem pensionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam 

dictorum coniugum seu alterius eorum diutius viventis et non ultra 

(dg: nativitatis Domini) #purificatione# ex particula hereditatis 

que fuerat quondam magistri Danijelis triginta pedatas 

latitudinaliter continente sita in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch contigue iuxta hereditatem Riquini tectoris 

tendente retrorsum ad Dijesam ibidem currentem et ex attinentiis 

dicte particule hereditatis atque ex ceteris bonis primodicti 

Johannis habitis et habendis quoque locorum consistentibus sive 

sitis et alter eorum diutius vivens dictam pensionem integraliter 

possidebit et cum ambo mortui fuerint etc. Testes Cnode et Rover 

datum quinta post pasca. 
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BP 1176 f 123v 02 vr 30-03-1380. 

Bartholomeus zv Henricus gnd Onderbroec en Henricus zv Johannes 

Jordens soen van Bucstel verkochten aan Johannes van Lucel een 

hofstad in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van 

voornoemde Bartholomeus enerzijds en erfgoed van Theodericus Clijnge 

anderzijds, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 26 

schelling geld. 

 

Bartholomeus filius Henrici dicti Onderbroec Henricus filius 

Johannis Jordens soen de Bucstel domistadium situm in Busco in 

vico Vuchtensi inter hereditatem dicti Bartholomei ex uno et 

hereditatem Theoderici Clijnge ex alio ut dicebat hereditarie 

vendiderunt Johanni de Lucel promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditario censu 

XXVI solidorum monete prius solvendis. Testes Cnode et Scrage 

datum sexta post pascha. 

 

BP 1176 f 123v 03 vr 30-03-1380. 

Voornoemde Bartholomeus en Henricus alsmede Jacobus bv voornoemde 

Henricus beloofden dat Henricus en Elizabeth, onmondige kv voornoemde 

Henricus, zodra ze meerderjarig zijn, met deze verkoop zullen 

instemmen. 

 

Dicti Bartholomeus et Henricus atque Jacobus frater dicti Henrici 

promiserunt super omnia quod ipsi Henricum et Elizabeth liberos 

dicti Henrici dum ad annos pervenerint (dg: super premissis 

facient) dicte vendicioni facient consentire. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 123v 04 vr 30-03-1380. 

Voornoemde Johannes van Lucel beloofde aan voornoemde Henricus tbv 

diens kinderen een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit voornoemde ledige hofstad. 

 

Dictus Johannes de Lucel promisit se daturum dicto Henrico ad opus 

dictorum eius liberorum hereditarium censum IIIIor librarum monete 

hereditarie (dg: Domini et mediatim Johannis) #nativitatis Domini# 

et mediatim Domini ex dicto vacuo domistadio. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 123v 05 vr 30-03-1380. 

Zebertus Lodewichs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zebertus Lodewichs soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 123v 06 za 31-03-1380. 

Johannes van Zidewijnden szvw Arnoldus gnd van der Poorten schonk aan 

Jacobus zvw Petrus Steenwech en diens vrouw Mechtildis dv 

eerstgenoemde Johannes (1) een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft 

te betalen met Lichtmis en de andere helft met sint Jacobus, aan hem 

verkocht door Enghelbertus gnd Writer zvw Willelmus Writer, (2) een 

b-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande aan hem 

verkocht door Theodericus van Hoet wonend in Druenen en diens vrouw 

Hilla dvw Gerardus Bije, (3) een b-erfcijns van 5 pond geld, met 

Lichtmis te betalen, aan hem verkocht door de broers Ghisbertus en 

Matheus, kvw Godefridus gnd Hoen van Druenen, (4) een b-erfcijns van 

16 pond geld, met Lichtmis te betalen, aan hem verkocht door Walterus 

van Audenhoven, (5) een b-erfcijns van 6 pond voornoemd geld, met 

Kerstmis te betalen, aan hem verkocht door Ludolphus zvw Johannes gnd 

Ludolf van Boemel ev Heijlwigis dvw Theodericus Buxken, (6) een 

b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, aan hem verkocht door Hermannus 

van Venle zvw een zekere Hammeroes, (7) een b-erfcijns van 40 
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schelling, te betalen met Sint-Michael, aan hem verkocht door 

Hermannus gnd van de Venle zvw een zekere Hanneraij, (8) het deel aan 

eerstgenoemde Johannes behorend in een b-erfcijns van 12 pond 

voornoemd geld, die Johannes van Beke zvw Willelmus van der Molen aan 

Arnoldus Ysebout betaalde, een helft met sint Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit (8a) de rosmolen in Den Bosch, in de straat 

gnd Beurde, binnen de stadsmuur, (8b) een hofstad aldaar, voor 

voornoemde molen, tussen erfgoed van Henricus Kempe enerzijds en de 

Molenweg anderzijds, (8c) 2 bunder in Rosmalen, op de plaats gnd op 

den Roemput, (9) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, met 

Pasen te betalen, aan hem verkocht door Ghisbertus gnd Zorge, (10) 

een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die de broers Henricus 

en Arnoldus gnd Snavel aan eerstgenoemde Johannes beloofd hadden, met 

sint Andreas te leveren, gaande uit (10a) een hoeve van voornoemde 

Henricus, in Erp, (10b) een hoeve van voornoemde Arnoldus, ter 

plaatse gnd Bijsterveld, (11) een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, aan hem verkocht door 

Johannes van Wijeldrecht zv Willelmus van Bezoijen, (12) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Bartholomeus in 

Den Bosch te leveren, aan hem verkocht door Ava wv Nijcholaus van 

Heesselt en haar kinderen Willelmus en Yda, (13) een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, 

aan hem verkocht door Gerardus Bije zvw Henricus Bije, (14) de helft 

van een b-erfpacht van 2 mud 5 lopen rogge, maat van Oisterwijk, die 

Johannes zv Albertus alias gnd Johannes Meijer met Lichtmis levert, 

welke helft eerstgenoemde Johannes gekocht had van Henricus gnd 

Sceluwe van Waspijc, (15) de helft van een b-erfpacht van 2 mud 5 

lopen rogge, Bossche maat, die Johannes zvw Albertus van Belver met 

Lichtmis levert, welke helft eerstgenoemde Johannes gekocht had van 

Gheilam svw Zegheradis eerste vrouw van wijlen Henricus gnd Uten 

Waude. 

 

Johannes de Zidewijnden gener quondam Arnoldi dicti de Porta 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim purificatione et mediatim Jacobi venditum sibi ab 

Enghelberto dicto Writer filio quondam Willelmi Writer atque 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

purificatione venditum sibi a Theoderico de Hoet commorante in 

Druenen marito legitimo Hille sue uxoris filie quondam Gerardi 

Bije atque (dg: ab) a dicta Hilla prout in litteris atque 

hereditarium censum quinque librarum monete solvendum hereditarie 

purificatione venditum sibi a Ghisberto et Matheo fratribus 

liberis quondam Godefridi dicti Hoen de Druenen prout in litteris 

item hereditarium censum sedecim librarum monete solvendum 

hereditarie purificatione (dg: si ex bonis manso dicto communiter 

Pettelaer sito in parochia de Ghestel prope Herlaer et ex 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis . venditum sibi) a 

Waltero de Audenhoven item hereditarium censum sex librarum monete 

predicte solvendum hereditarie nativitatis Domini venditum sibi a 

Ludolpho filio quondam Johannis dicti Ludolf de Boemel marito et 

tutore legitimo Heijlwigis sue uxoris filie quondam Theoderici 

Buxken prout in litteris et hereditarium censum quatuor librarum 

dicte monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini venditum sibi ab Hermanno de Venle filio quondam dicti 

Hammeroes prout in litteris item hereditarium censum XL solidorum 

solvendum hereditarie in die beati Mijchaelis Archangeli venditum 

sibi (dg: a L) ab Hermanno dicto de Venle filio quondam dicti 

Hanneraij item totam partem et omne jus primodicto Johanni 

competentes in hereditario censu XII librarum monete predicte quem 

Johannes de Beke filius quondam Willelmi de Molendino Arnoldo 

Ysebout solvere tenebatur hereditarie mediatim Johannis et 
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mediatim Domini ex molendino equorum dicto (dg: -rum) rosmolen 

sito in Buscoducis in vico dicto Bourde infra murum oppidi de 

Busco et eiusdem molendini equorum attinentiis singulis et 

universis ac ex domistadio quodam sito ibidem ante dictum 

molendinum inter hereditatem Henrici Kempe et inter viam (dg: .) 

molendini dictam (dg: Me) die Molenweg atque ex duobus bonariis 

consistentibus in parochia de (dg: Roe) Roesmalen super locum 

dictum op den Roemput item hereditarium censum XXti solidorum dicte 

monete solvendum hereditarie pasce venditum sibi a Ghisberto dicto 

Zorge prout in litteris item hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam Henricus et 

Arnoldus dicti Snavel fratres promiserunt se daturos et soluturos 

primodicto Johanni hereditarie Andree apostoli ex quodam manso 

ipsius Henrici sito in parochia de Erpe atque ex quodam manso 

predicti Arnoldi sito ad locum dictum Bijstervelt atque ex 

attinentiis predictorum duorum mansorum singulis ubicumque locorum 

consistentibus sive sitis #prout in litteris# item hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Andree apostoli et in Busco tradendam venditam sibi a 

Johanne de Wijeldrecht filio Willelmi de Bezoijen prout in 

litteris item hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

dicte mensure solvendam hereditarie Bartholomei et in Busco 

tradendam venditam sibi ab Ava relicta quondam Nijcholai de 

Heesselt Willelmo et Yda eius liberis prout in litteris item 

hereditariam paccionem unius modii siliginis dicte mensure 

solvendam hereditarie Andree apostoli et in Busco tradendam 

venditam sibi a Gerardo Bije filio quondam Henrici Bije prout in 

litteris item medietatem hereditarie paccionis duorum modiorum et 

quinque lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc quam Johannes 

(dg: item) filius Alberti alias dictus Johannes Meijer solvere 

tenetur hereditarie purificatione quam medietatem primodictus 

Johannes erga #Henricum# dictum Sceluwe de Waspijc acquisiverat 

emendo prout in litteris item medietatem hereditarie paccionis 

duorum modiorum et quinque lopinorum siliginis mensure de 

Buscoducis quam Johannes filius quondam Alberti de (dg: Beil) 

Belver solvere consuevit hereditarie purificatione quam medietatem 

primodictus Johannes erga Gheilam sororem quondam Zegheradis prime 

uxoris Henrici dicti quondam Uten Waude emendo acquisiverat prout 

in litteris hereditarie supportavit Jacobo filio quondam Petri 

Steenwech cum Mechtilde sua uxore filia primodicti Johannis nomine 

dotis ad jus oppidi de Busco cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: dictus Jacobus 

palam recognovit sibi fore satisfactum). Testes Meus et Neijnsel 

datum sabbato post pasca. 

 

BP 1176 f 123v 07 za 31-03-1380. 

Heijlwigis wv Petrus Steenwech schonk aan haar zoon Jacobus en diens 

vrouw Mechtildis dv Johannes van Zidewijnden (1) een erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, (2) een erfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis te leveren, welke pachten 

aan wijlen Petrus Steenwech waren verkocht door Johannes zvw Leonius 

van Erpe, (3) een vak in Den Bosch, op het gewanthuis, tussen het vak 

van Zegherus Hugen soen enerzijds en een vak behorend aan de stad Den 

Bosch anderzijds, welk vak Jutta wv Jacobus gnd Coptijt mv voornoemde 

Heijlwigis verworven had van Ghisbertus Lijsscap, (4) 1 morgen land 

ter plaatse gnd die Hoge Vogeldonk, welk vak en morgen aan voornoemde 

wijlen Petrus Steenwech gekomen waren na erfdeling, (5) 4 morgen land 

in Empel, boven in een kamp gnd der Kerken Kamp, tussen erfgoed 

behorend aan de kerk van Empel enerzijds en een kamp gnd den Overste 

Bloetkamp anderzijds, aan voornoemde wijlen Petrus Steenwech en diens 

broer Goessuinus verkocht door Willelmus van Gielbeke en diens vrouw 
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jkvr Johanna dv Willelmus Vrancke, en van welke 4 morgen voornoemde 

Heijlwigis een helft verworven had van voornoemde Goeswinus 

Steenwech, (6) ¼ deel van 2 kampen, 16 morgen groot, in Empel, ter 

plaatse gnd Slagen, welk ¼ deel Gerardus Monic overgedragen had aan 

Wellinus van Neijnsel tbv wijlen voornoemde Petrus Steenwech, (7) een 

erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit alle goederen van voornoemde Heijlwigis. Arnoldus zv 

Ghevardus van Eijndoven ev Jutta, dv voornoemde Heijlwigis en Petrus, 

deed waarschijnlijk afstand. 

 

Heijlwigis relicta quondam Petri Steenwech cum tutore hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Zonne solvendam hereditarie termino 

solucionis predicto venditas Petro quondam Steenwech a Johanne 

filio quondam Leonii de Erpe prout in litteris atque quendam 

stallum dictum communiter een vac situm in Busco supra domum 

pannorum inter stallum Zegheri Hugen soen ex uno et inter stallum 

spectantem ad oppidum de Busco ex alio quem stallum Jutta relicta 

Jacobi dicti quondam Coptijt mater dicte Heijlwigis erga 

Ghisbertum Lijsscap acquisiverat prout in litteris item quoddam 

juger terre situm ad locum dictum die Hoghe (dg: Donc) Vogheldonc 

que stallus et iuger terre predicti dicto quondam Petro Steenwech 

mediante hereditaria divisione prius habita inter ipsum et suos in 

#co#heredes cesserunt in partem prout in litteris quas vidimus 

item quatuor iugera terre sita in parochia de Empel in campo dicto 

communiter der Kerken Camp superius in eodem campo inter 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex uno et inter 

campum dictum den Overste (dg: C) Bloetcamp ex alio vendita dicto 

quondam Petro Steenwech et Goessuino suo fratri a Willelmo de 

Gielbeke marito legitimo domicelle Johanne sue uxoris filie 

Willelmi Vrancke et ipsa domicella Johanna prout in litteris et de 

quibus quatuor iugeribus terre predicta Heijlwigis erga dictum 

Goeswinum Steenwech unam medietatem acquisiverat ut dicebat item 

quartam partem duorum camporum sedecim iugera terre vel circiter 

continentium sitorum in parochia de Empel ad locum dictum Slagen 

quam quartam partem Gerardus Monic supportaverat Wellino de 

Neijnsel ad opus dicti quondam Petri Steenwech prout in litteris 

atque hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purigicatione ex omnibus bonis 

dicte [Heij]lwigis ut dicebat hereditarie supportavit Jacobo suo 

filio cum Mechtilde sua uxore filia Johannis de Zidewijnden nomine 

dotis ad jus oppidi de Busco cum litteris ....... (dg: ....... 

obligationem ex parte sui deponere. Quo facto) Arnoldus filius 

Ghevardi de Eijndoven maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Jutte sue uxoris filie dictorum Heijlwigis {afgescheurd; mogelijk 

nog “datum supra” leesbaar}. 

 

1176 mf4 A 08 f.124. 

 Quinta post jubilate: donderdag 19-04-1380. 

 

BP 1176 f 124r 01 za 31-03-1380. 

Voornoemde Jacobus verklaarde dat Johannes van Zidewijnden voldaan 

heeft een erfpacht van 10 mud rogge, Bossche maat, en een erfcijns 

van 50 pond geld en 50 oude schilden, die voornoemde Johannes aan 

voornoemde Jacobus en diens vrouw Mechtildis dv voornoemde Johannes 

beloofd had toen voornoemde Jacobus en Mechtildis trouwden. 

 

Dictus Jacobus palam recognovit sibi Johannem de Zidewijnden 

debite assignasse et supportasse ac donasse #et firmasse# 

hereditariam paccionem X modiorum siliginis mensure de Busco et 
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hereditarium censum quinquaginta librarum monete et (dg: ...) 

quinquaginta scutorum antiquorum (dg: ..) quam quos et quem dictus 

Johannes prefato Jacobo promiserat cum Mechtilde sua uxore filia 

dicti Johannis nomine dotis (dg: tamquam) tempore quo dicti 

Jacobus et Mechtildis per matrimonium copulabantur #clamans inde 

quitum#. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 124r 02 za 31-03-1380. 

Voornoemde Jacobus verklaarde dat zijn moeder Heijlwigis voldaan 

heeft een erfcijns van 50 pond, een erfpacht van 3 mud rogge, 1 vak 

in Den Bosch in het gewanthuis, en 1 morgen land ter plaatse gnd die 

Hoge Vogeldonk, die voornoemde Heijlwigis hem beloofd had, toen 

voornoemde Jacobus en Mechtildis trouwden. 

 

Dictus Jacobus palam recognovit sibi Heijlwigem suam matrem debite 

asignasse supportasse et donasse #et firmasse# hereditarium censum 

L librarum #monete# et hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis et unum stallum dictum vac situm in Busco supra domum 

pannorum et unum juger terre situm in loco dicto die Hoge 

Vogeldonc quos Heijlwigis sua mater sibi nomine dotis promiserat 

tempore quo dictus Jacobus et Mechtildis eius uxor predicta per 

matrimonium copulabantur #clamans inde quitam#. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 124r 03 za 31-03-1380. 

Goeswinus Steenwech droeg over aan Heijlwigis wv Petrus Steenwech, 

tbv haar en haar kinderen, de helft van 4 morgen land in Empel, in 

een kamp gnd der Kerken Kamp, boven in ditzelfde kamp, tussen erfgoed 

van de kerk van Empel enerzijds en een kamp gnd die Overste Bloetkamp 

anderzijds. 

 

Goeswinus Steenwech medietatem quatuor iugerum terre sitorum in 

parochia de Empel in campo dicto der Kerken Camp superius in eodem 

campo et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex uno 

et inter campum dictum die Overste Bloetcamp ex alio hereditarie 

supportavit Heijlwigi relicte quondam Petri Steenwech ad opus sui 

et ad opus liberorum eiusdem Heijlwigis promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 124r 04 za 31-03-1380. 

Jacobus Dorre van Berlikem verkocht aan Lambertus Keelbreker een 

n-erfcijns van 13 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 

een erfgoed met gebouwen, gnd die Zandakker, in Berlicum, tussen 

erfgoed van de monniken van Berna enerzijds en de gemeint anderzijds, 

(2) een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd Beekveld, beiderzijds 

tussen erfgoed van voornoemde monniken. De brief overhandigen aan 

Katherina ev voornoemde Jacobus. 

 

Jacobus Dorre de Berlikem hereditarie vendidit Lamberto Keelbreker 

hereditarium censum XIII librarum monete solvendum hereditarie in 

nativitatis Domini ex (dg: domo et orto dicti venditoris sito in 

parochia de Berlikem in loco dicto .) ex hereditate dicta die 

Zandacker sita in parochia de Berlikem inter hereditatem 

monachorum de Berna ex uno et inter communitatem ex alio atque ex 

eius edificiis atque ex pecia terre sita in dicta parochia in loco 

dicto Beecvelt inter hereditatem dictorum monachorum ex utroque 

latere ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere. Testes Meus et Neijnsel datum quinta post quasi modo. 

Detur Katherine uxori dicti Jacobi et nulli alteri. 
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BP 1176 f 124r 05 za 31-03-1380. 

Voornoemde Jacobus en zijn broers Nicholaus en Zebertus beloofden aan 

voornoemde Lambertus 19 Brabantse dobbel na maning te betalen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Katherina. 

 

Dictus Jacobus Nicholaus et Zebertus eius fratres promiserunt 

dicto Lamberto XIX Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. 

Testes datum ut supra. Detur dicte Katherine et nulli alteri. 

 

BP 1176 f 124r 06 do 19-04-1380. 

Egidius van de Doorn verhuurde aan Gerardus Hals en Johannes zvw 

Nijcholaus Daems soen een deel van een kamp, ter plaatse gnd Lunijs? 

Bleecke, tussen Goeswinus Cnode de oudere enerzijds en Arnoldus 

Ysebout anderzijds, welk deel reikt vanaf de steeg naar Meerwijk, tot 

aan de sloot in voornoemd kamp, voor de duur van 3 jaar, ingaande 

heden, elk jaar voor 12 Hollandse dobbel mottoen, met Sint-Martinus 

te betalen. Huurders zullen de wetering, die bij het hele kamp hoort, 

onderhouden. Zou Egidius binnen deze 3 jaar overlijden, dan loopt de 

huur af. 

 

Egidius de Spina (dg: . quendam campum si) #quandam partem 

cuiusdam campi s# ad se spectantis siti in loco dicto (dg: Luwes 

Ble Luij) Lunijs? Bleecke inter hereditatem (dg: Godefridi) 

Goeswini Cnode senioris ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Ysebout ex alio (dg: tendentem a stega de Meerwijc usque usque ad 

fossatum in ..) et que pars dicti campi tendit a stega tendente 

ibidem versus Merewijc usque ad fossatum in dicto #campo# 

consistentem ut dicebat locavit Gerardo Hals et Johanni filio 

quondam Nijcholai Daems soen ab eisdem ad spacium trium annorum 

datum presentem sine medio sequentium possidendam anno quolibet 

dictorum trium annorum pro XII Hollant dobbel mottoen seu valore 

dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum trium annorum Martini 

et pro primo termino Martini proximum promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt 

indivisi super omnia et quod ipsi aqueductum dictum Weteringe ad 

dictum integrum campum spectantem dictis tribus annis in bona 

disposicione conservabunt hoc tamen addito si dictus Egidius 

decesserit infra dictos 3 annos extunc dicta locacio expirabit. 

Testes Meus et Lonijs datum quinta post jubilate. 

 

BP 1176 f 124r 07 do 19-04-1380. 

Everardus zvw Johannes gnd van Oer gaf uit aan Johannes Vleminc (1) 

het achterhuis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, achter het 

huis van voornoemde Everardus, tussen erfgoed van Johannes Vinninc 

goudsmid enerzijds en erfgoed van voornoemde Everardus anderzijds, 

welk achterhuis en erf met de osendrup 14 voet breed is en 13½ voet 

lang, zoals afgepaald, (2) een erfgoed met gebouwen gelegen naast 

voornoemd achterhuis en erf, richting de Kerkstraat, tussen erfgoed 

van Petrus van Loen snijder enerzijds en erfgoed van wijlen hr Thomas 

van Neijnsel anderzijds, strekkend vanaf voornoemd achterhuis 

richting de Kerkstraat tot aan erfgoed behorend aan voornoemde 

Johannes Vleminc steenbakker, (3) een weg in de Kerkstraat tussen 

erfgoed van voornoemde Johannes Vleminc enerzijds en erfgoed van 

Lambertus Olijsleger anderzijds, lopend vanaf de Kerkstraat tot aan 

voornoemd erfgoed; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 40 

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

Kerstmis. Everardus krijgt een stukje ledig erfgoed, gelegen achter 

voornoemd erfgoed van Petrus van Loen. Everardus mag aan voornoemd 

achterhuis, aan de kant van Jordanus van Roesmalen, een aanbouw gnd 

vlaat bouwen; zodra die aanbouw aan voornoemd achterhuis is gezet, 

zal het water aan de kant van voornoemd achterhuis richting die 



Bosch’ Protocol jaar 1380 02. 

 

13 

aanbouw via die aanbouw afvloeien. Johannes Vleminc zal nimmer in het 

achterhuis, aan de kant van de Hinthamerstraat, een deur of ramen 

plaatsen, tenzij “vertralied”, zodanig er geen vuist door kan. Ook 

zal hij geen water of iets anders uit het achterhuis gooien op het 

erfgoed van voornoemde Everardus, direct achter dat achterhuis. 

 

Everardus filius quondam Johannis dicti de Oer #posteriorem# domum 

et aream sitam in Buscoducis in vico Hijntamensi retro domum dicti 

Everardi inter hereditatem Johannis Vinninc aurifabri ex uno et 

inter hereditatem dicti Everardi ex alio et que posterior domus et 

area #cum suo stillicidio# continet XIIII pedatas in latitudine et 

XXIII et dimidiam pedatas in longitudine in ea (dg: -d) quantitate 

qua ibidem sita est #palata# item (dg: domum et aream et) 

hereditatem sitam (dg: -s) iuxta dictam posteriorem domum et aream 

versus vicum ecclesie inter hereditatem (dg: Gerardi) #Petri# de 

Loen sartoris ex uno et inter hereditatem quondam domini Thome de 

Neijnsel ex alio tendentem a dicta domo posteriori versus vicum 

ecclesie usque hereditatem spectantem ad Johannem Vleminc 

lathomium cum edificiis in dicta hereditate consistentibus atque 

quandam viam in vico ecclesie inter hereditatem dicti Johannis 

Vleminc ex uno et inter hereditatem Lamberti Olijsleger ex alio 

tendentem a dicto vico ecclesie usque dictam hereditatem ut 

dicebat (dg: hoc) hereditarie (dg: vendidit dicto Johanni Vleminc 

promittens warandiam et obligationem deponere) dedit ad 

hereditarium censum dicto Johanni Vleminc ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditario censu XL solidorum dando sibi ab alio 

hereditarie mediatim (dg: Joh Domini mediatim) Johannis et 

mediatim Domini ex premissis promittens #super habita et habenda# 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit ex premissis additis condicionibus sequentibus quod 

(dg: f) dictus Everardus obtinet quandam particulam hereditatis 

#vacue# sitam retro #dictam# hereditatem dicti Petri de Loen #in 

ea quantitate et# prout ibidem est sita item quod dictus Everardus 

libere (dg: possid) poterit (dg: coad) coedificare et appendere 

dicte domui posteriori in latere versus hereditatem Jordani de 

Roesmalen unum appendicium dictum vlaet et #in# edificiis dicte 

domus posterioris #?imponere iniungere et# firmare quotiens sibi 

placuerit sine contradictione dicti Johannis Vleminc (dg: ..) sed 

quando huiusmodi appendicium dicte domui posteriori est appositum 

et coedificatum extunc aqua descendens a latere dicte domus 

posterioris versus dictum appendicium transcurret #et descendet# 

per dictum appendicium item quod dictus Johannes Vleminc nunquam 

habebit et ponet in domo posteriori versus vicum Hijntamensem nec 

januam #nec foramina# neque fenestras aliquas nisi #huiusmodi 

fenestre# fuerint taliter transparate quod exponetur vertralijt 

ita stricte quod (dg: per) pugnum dictum vuijst per huiusmodi 

fidialeacum dictum getralijt non poterit palpari item quod (dg: 

quod) dictus Johannes Vleminc nunquam per se vel alium offundere 

poterit nec aquam nec aliquod aliud (dg: s) a dicta domo 

posteriori supra hereditatem dicti Everardi sitam contigue iuxta 

dictam domum posteriorem. Testes Heijme et Scrage datum quinta 

post quasi modo. 

 

BP 1176 f 124r 08 do 19-04-1380. 

Godefridus smid verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus faber prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 124r 09 do 19-04-1380. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Everardus 10 Brabantse 

dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen, 8 Brabantse dobbel met 
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Pasen aanstaande (25-03-1380), 18 Brabantse dobbel met Pasen over 1 

jaar (14-04-1381) en 18 Brabantse dobbel met Pasen over 2 jaar (06-

04-1382). Opstellen in 4 brieven. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Everardo X Brabant dobbel ad festum 

nativitatis Domini proxime persolvendos et octo Brabant dobbel ad 

festum (dg: pro) pasce proxime persolvendos et (dg: XV) #XVIII# 

Brabant dobbel ad pasca proxime ultra annum persolvendos item 

XVIII Brabant dobbel a pasca proxime ultra duos annos 

persolvendos. Testes datum supra. Et ponetur in 4 litteris. 

 

BP 1176 f 124r 10 ±do 19-04-1380. 

Henricus Raet had destijd gerechtelijk gekocht van Gheerlacus zv 

Arnoldus Boest alle goederen van Johannes gnd Gheijmpe, voor 53 

Brabantse dobbel. Voornoemde Henricus beloofde nu nimmer voornoemde 

Arnoldus Boest en zijn kinderen aan te spreken, wegens het feit dat 

voornoemde 53 Brabantse dobbel meer waard zijn dan de goederen van 

voornoemde Johannes van Ghempe. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus Raet omnia bona Johannis 

dicti Gheijmpe per judicem mediante sententia scabinorum in Busco 

erga Gheerlacum filium Arnoldi Boest emendo acquisivisset scilicet 

pro LIII Brabant dobbel dobbel! ut dicebat constitutus coram 

scabinis infrascriptis dictus Henricus (dg: super melior) promisit 

super omnia quod ipse dictum Arnoldum Boest et eius liberos 

nunquam impetet super eo quod dicti LIII Brabant dobbel plus 

valent quam dicta bona dicti Johannis de Ghempe. 

 

1176 mf4 A 09 f.124v. 

 Quinta post miseridordiam: donderdag 12-04-1380. 

 Quinta post jubilate: donderdag 19-04-1380. 

 

BP 1176 f 124v 01 do 12-04-1380. 

Emondus zv Henricus van Rode en zijn vrouw Truda wv Johannes gnd 

Vrancken soen droegen over aan Henricus Barniers soen van den 

Yvenlaer, voor de duur van het leven van Aleijdis van Engelant sv 

Lambertus van Engelant, een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

die voornoemde Henricus Barniers met Kerstmis placht te leveren aan 

voornoemde wijlen Johannes Vranken soen, gaande uit een huis, tuin en 

erfgoederen van wijlen Johannes van Noddenvelt, onder de vrijdom van 

Den Bosch, zoals voornoemde Emondus en Truda enerzijds en Henricus 

Barniers soen anderzijds verklaarden. Er was geen achterstallige 

pacht. 

 

Solvit 3 plac. Detur. 

Emondus filius Henrici de Rode maritus legitimus ut asserebat 

Trude #sue uxoris# (dg: f) relicte quondam Johannis dicti (dg: F) 

Vrancken soen et dicta Truda cum eodem tamquam cum tutore 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam 

Henricus Barniers soen van den Yvenlaer dicto quondam Johanni (dg: 

Fra) Vranken soen solvere consuevit hereditarie et annuatim 

nativitatis Domini ex domo et orto et hereditatibus quondam 

Johannis de Noddenvelt sitis infra libertatem oppidi de Busco 

prout (dg: dictus) dicti Emondus Truda #ex una# et Henricus 

Barniers soen #ex altera# recognoverunt hereditarie supportaverunt 

dicto Henrico Barniers ab eodem ad vitam Aleijdis de Engelant 

sororis Lamberti de Engelant (dg: po) et non ultra possidendam 

promittentes ratam servare tali condicione quod dicta paccio 

statim post decessum dicte Aleijdis ad dictam Trudam et post eam 

ad liberos dicti quondam Johannis Vranken revertetur hereditarie 

purificatione et dicti Emondus et Truda recognoverunt sibi fore 
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satisfactos a dicto purificationis ab arrestadiis dicte paccionis 

usque in diem presentem. Testes Heijme et Scrage datum quinta post 

miam. Et detur. 

 

BP 1176 f 124v 02 do 12-04-1380. 

Voornoemde Henricus Barniers soen beloofde aan Jacobus van Engelant, 

tbv Aleijdis van Engelant, een lijfpacht van 1½ mud rogge, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit 2 plac. Scabini noluerunt. 

Dictus Henricus Barniers soen promisit super omnia habita et 

habenda Jacobo de Engelant ad opus Aleijdis de Engelant quod ipse 

dabit dicte Aleijdi vitalem pensionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure !anno quolibet ad (dg: ad) vitam dicte Aleijdis 

et non ultra (dg: pu) nativitatis Domini ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis et cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 124v 03 do 12-04-1380. 

Gerardus Bauderics beloofde aan Albertus van Lijt, tbv Mechtildis sv 

voornoemde Albertus, 1 last haring met Lichtmis aanstaande in Den 

Bosch, op de kraan, te leveren. 

 

Gerardus Bauderics promisit Alberto (dg: Lij) de Lijt ad opus 

Mechtildis sororis eiusdem Alberti unum last allecium etc ad 

purificationis proxime persolvendum et in Busco super edificio 

dicto craen tradendum. Testes Heijme et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 124v 04 do 12-04-1380. 

Goeswinus Mutsart en Mijchael van Hal beloofden aan Gerardus van 

Grolaer 18 Brabantse dobbel en 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis aanstaande in Den Bosch te leveren. 

 

(dg: Mijch) Goeswinus Mutsart et Mijchael de Hal promiserunt 

Gerardo de Grolaer XVIII Brabant dobbel (dg: d) et duos modios 

siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes Cnode et Scrage datum 

supra. 

 

BP 1176 f 124v 05 do 12-04-1380. 

Johannes van Zidewijnden ontlastte Johannes Coedriver en zijn zoon 

Arnoldus van alle schulden, die zij hem schuldig waren. 

 

Scribatur. Solvit. 

Johannes de Zidewijnden quitum clamavit (dg: Arnoldum fi) Johannem 

Coedriver et Arnoldum eius filium ab omnibus debitis que sibi 

debebantur a quoque tempore evoluto usque in diem presentem ut 

dicebat. Testes (dg: datum) Heijme et Cnode datum supra. 

 

BP 1176 f 124v 06 do 12-04-1380. 

Gerardus van Aa verhuurde aan Gerardus Kepken van Nuwelant 9½ morgen 

land in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, op vier plaatsen aldaar, 

voor een periode van 6 jaar, ingaande heden, per jaar voor 9 

Brabants, met Sint-Martinus te betalen. Gerardus Kepken zal die 9½ 

morgen in het laatste jaar niet bezaaien. 

 

Solvit Gerardus 2 plac. Scabini noluerunt. 

Gerardus de Aa novem et dimidium iugera terre (dg: ...) sita in 

parochia de Gheffen in loco dicto die Vrede in quatuor locis 

ibidem ut dicebat locavit (dg: Theo) Gerardo Kepken de Nuwelant ab 

eodem ad spacium sex annorum datam presentem sine medio sequentium 

possidenda anno quolibet dictorum sex annorum pro novem Brabant 
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(dg: se) dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum sex annorum 

Martini promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit super omnia hoc addito quod dictus 

Gerardus #Kepken# dicta (dg: -s) novem et dimidium iugera (dg: 

dicto sexto an) ultimo anno dictorum sex annorum non seminabunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 124v 07 do 12-04-1380. 

Rutgherus van der Hellen droeg over aan Johannes van den Stripe zijn 

vruchtgebruik in 1/9 deel, dat aan voornoemde Johannes van den Stripe 

en zijn vrouw Yda dv voornoemde Rutgherus, gekomen was na overlijden 

van Fijssija, ev voornoemde Rutgherus en mv voornoemde Yda, resp. aan 

hen zal komen na overlijden van voornoemde Rutgherus, in alle 

goederen, die voornoemde Rutgherus en Fijssia samen bezeten hadden. 

De brief overhandigen aan voornoemde Rutgherus. 

 

Solvit 3 plac. Tradetur littera dicto Rut. 

Rutgherus van der Hellen usufructum sibi competentem (dg: in 

omnibus bonis) #in nona parte# que Johanni van den Stripe et (dg: 

Marg) Yde sue uxori filie dicti Rutgheri de morte quondam Fijssije 

(dg: ux) uxoris olim dicti Rutgheri matris olim dicte Yde 

hereditarie sunt advoluta et post morten dicti Rutgheri 

successione advolventur (dg: ...) in omnibus bonis que dicti 

Rutgherus et Fijssia (dg: quondam) dudum pariter possederunt 

quoque locorum consistentibus sive sitis legitime supportavit 

dicto Johanni van den Stripe promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 124v 08 do 19-04-1380. 

Voornoemde Johannes van Stripe verkocht aan voornoemde Rutgherus, tbv 

Johannes van den Boegart, een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis ter plaatse gnd Sporkt te leveren, gaande uit voornoemd 

1/9 deel. 

 

Dictus Johannes de Stripe hereditarie vendidit dicto Rutghero ad 

opus Johannis van den Boegart hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in loco dicto Sporct tradendam ex dicta nona parte promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere #ex parte sui#. Testes 

Meus et Lonijs datum quinta jubilate. 

 

BP 1176 f 124v 09 do 12-04-1380. 

Cristina wv Johannes van Zeland en haar kinderen Lambertus en 

Johannes deden tbv Petrus zvw Theodericus gnd Bouwelken afstand van 1 

morgen land, in Herpen, ter plaatse gnd in het Rijebroek, tussen 

Johannes Biggen enerzijds en Sophija Otten anderzijds. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Cristina relicta quondam Johannis de Zeland cum tutore Lambertus 

et Johannes eius liberi super uno jugero terre sito in parochia de 

Herpen in loco dicto (dg: in R) int Rijebroec inter hereditatem 

Johannis Biggen ex uno et inter hereditatem Sophije Otten ex alio 

ut dicebat et super jure ad opus Petri filio quondam Theoderici 

dicti Bouwelken renunciaverunt promittentes cum tutore ratam 

servare. Testes (dg: datum supra) Cnode et Scrage datum quinta 

post miam. 

 

BP 1176 f 124v 10 do 12-04-1380. 

Ghibo Keijot kweet Jacobus zvw Gerardus Claes van alle schulden, aan 

hem verschuldigd. 
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Solvit. 

Ghibo Keijot quitum clamavit Jacobum filium quondam Gerardi Claes 

ab omnibus debitis que sibi debebat a quoque tempore preterito 

usque in diem presentem ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 124v 11 do 12-04-1380. 

Petrus zvw Theodericus Bouwelken beloofde aan Cristina wv Johannes 

van Zeland een lijfrente van 1 oude schild, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

(dg: Theodericus f) Petrus filius quondam Theoderici Bouwelken 

promisit super omnia se daturum et soluturum Cristine relicte 

quondam Johannis de Zeland vitalem pensionem unius scuti antiqui 

anno quolibet ad vitam dicte Cristine et non ultra purificatione 

ex omnibus suis bonis et cum mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 124v 12 ±.. 22-09-1607. 

De cijns van 4 pond ....... is afgelost in handen van heren van het 

kapittel in Den Bosch. 

 

Census quatuor librarum ....... contractus et ?comprehensus 

redemptus et acquitatus est ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ad manus dominorum de capitulo oppidi de 

Buscoducis. Actum den 22-en ....embris anno XVIc ?septimo. 

 

BP 1176 f 124v 13 do 12-04-1380. 

Henricus? van Eijndoven en zijn kinderen Henricus en Ghibo gaven uit 

aan Johannes gnd Bijsscops soen een huis en erf in Den Bosch, aan de 

dijk van de Vughterstraat, tussen erfgoed van Johannes Boet enerzijds 

en erfgoed van wijlen Egidius van Eersel bakker anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (1) de hertogencijnzen, (2) een n-erfcijns 

van 4 pond 10 schelling geld met Vastenavond te betalen. 

 

Henricus? de Eijndoven Henricus et Ghibo eius liberi (dg: 

domistadium) #domum et aream# sitam in Busco in aggere vici 

Vuchtensis inter hereditatem Johannis Boet ex uno et inter 

hereditatem quondam Egidii de Eersel pistoris ex alio ut dicebant 

dederunt ad hereditarium censum Johanni dicto Bijsscops soen ab 

eodem hereditarie possidendam pro censibus domini ducis exinde de 

jure solvendis dandis etc et pro (dg: hereditaria) hereditario 

censu quatuor librarum et decem solidorum monete dando sibi ab 

alio hereditarie ad carnisprivium ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Cnode et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 124v 14 do 12-04-1380. 

Willelmus Hake zvw Ghibo Tolinc beloofde aan Johannes Bruijstens soen 

20 lichte schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, en 

7 Dordrechtse plakken met Pinksteren aanstaande (13-05-1380) te 

betalen. 

 

Willelmus Hake filius quondam Ghibonis (dg: Ha) Tolinc promisit 

Johanni Bruijstens soen XX licht scilde scilicet XII Dordrecht 

plack pro scilt computato et septem Dordrecht placken ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 124v 15 do 12-04-1380. 

Johannes Bijerman gaf uit aan Godefridus gnd Weijhaze (1) een stuk 

land in Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, tussen kvw Erardus gnd 

Erijt Wouters soen enerzijds en Henricus Scoenken anderzijds, met een 
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eind strekkend aan een gemene weg, (2) 1 bunder heideland, eertijds 

van wijlen Johannes Leijten soen, in Helvoirt, ter plaatse gnd op die 

Roeden, (3) 2 stukken heideland van voornoemde wijlen Johannes 

Leijten soen, ter plaatse gnd Heinxt Ven; de uitgifte geschiedde voor 

(a) de hertogencijns, (b) een b-erfcijns van 8 penning (dg : oude 

pecunia), geld waarin erfg vw Arnoldus Berwout die beuren, (c) een 

b-erfcijns van 8 penning gemeen paijment, aan/van de villa van 

Helvoirt, en thans voor (d) een n-erfpacht van 20 lopen rogge, 

Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, voor het eerst over een 

jaar. 

 

Johannes Bijerman peciam terre in parochia de Helvoert in loco 

dicto Dijstelberch inter hereditatem liberorum quondam Erardi 

dicti Erijt Wouters soen ex uno et inter hereditatem Henrici 

Scoenken ex alio (dg: ut di) tendentem cum uno fine ad communem 

plateam (dg: ut dicebat here et cum reliquo fine ad hereditatem 

Egidii Scoerw dedit ad hereditariam paccionem Godefrido dicto 

Weijhaze ab eodem hereditarie possidendam) et unum bonarium (dg: 

terre) terre mericalis quod fuerat quondam Johannis (dg: Le) 

Leijten #soen# situm #in parochia de Helvoert# in loco dicto op 

die Roeden et duas pecias terre mericalis dicti quondam Johannis 

Leijten soen sitas ad locum dictum (dg: Heijnx..) Heijnxt Venne ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Godefrido dicto Weijhaze 

ab eodem hereditarie possidendas pro censu domini ducis exinde 

solvendo et #pro# hereditario censu octo denariorum (dg: antique 

pecunie) in tali moneta in quali heredes Arnoldi quondam Berwout 

exinde habent solvendum et pro hereditario censu octo denariorum 

communis pagamenti ville de Helvoert ex premissis solvendo dando 

etc et pro hereditaria paccione viginti (dg: lop) lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie Andree 

et primo termino ultra annum promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Cnode et Scrage 

datum supra. 

 

BP 1176 f 124v 16 do 12-04-1380. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Johannes Bierman 6¼ 

Brabantse dobbel, een helft te betalen met Sint-Remigius aanstaande 

en de andere helft met Sint-Remigius over 1 jaar. 

 

Dictus Godefridus promisit super omnia dicto Johanni Bierman sex 

Brabant dobbel et unam quartam partem unius #Brabant# dobbel 

mediatim Remigii proxime et mediatim a Remigii proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 124v 17 do 12-04-1380. 

Arnoldus Nollen soen van Hees alias gnd Coman Art beloofde aan vrouwe 

Ermgardis dvw Arnoldus van Waderle 8 lichte schilden, 12 Dordrechtse 

plakken voor 1 schild gerekend, 4 plakken en 20 lopen rogge, Bossche 

maat, met Sint-Jacobus aanstaande te leveren. 

 

Arnoldus Nollen (dg: -s) #soen# de Hees alias dictus Coman Art 

promisit domine Ermgardi filie quondam Arnoldi de Waderle VIII 

lichte scilde scilicet XII Dordrecht placken pro scilt computato 

atque quatuor placken et viginti lopinos siliginis mensure de 

Busco ad Jacobi proxime persolvendos. Testes Rover et Lonijs datum 

supra. 

 

BP 1176 f 124v 18 do 12-04-1380. 

Voornoemde vrouwe Ermgardis dvw Arnoldus van Waderle gaf uit aan 

Arnoldus gnd Coman Art alias gnd Nollens soen van Hees een stuk 

erfgoed in Nistelrode, tussen Arnoldus Lijsbetten soen van Nijsterle 
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enerzijds en de gemeint van Hees anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een erfpacht van 3 lopen rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren. 

 

Dicta domina Ermgardis cum tutore peciam (dg: terre meric) 

hereditatis sitam in parochia de Nijsterle (dg: iuxta ....... de 

Hees) inter hereditatem Arnoldi Lijsbetten soen de Nijsterle ex 

uno et inter hereditatem communitatem de Hees ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Arnoldo dicto Coman Art alias 

dicto Nollens soen de Hees ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione trium lopinorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis 

promittens cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere [et 

alter] repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 A 10 f.125. 

 Sexta post dominicam misericordiam: vrijdag 13-04-1380. 

 anno LXXX mensis aprilis die XIII indice 3: vrijdag 13-04-1380. 

 Secunda post jubilate: maandag 16-04-1380. 

 

BP 1176 f 125r 01 do 12-04-1380. 

Broeder Henricus Swertveger prior etc maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Henricus zvw Theodericus 

Posteel en Katherina dvw Godefridus van Heist goudsmid met hun 

goederen. 

 

Frater Henricus Swertveger prior etc omnes vendiciones et 

alienaciones factas ab Henrico filio quondam Theoderici Posteel et 

a Katherina filia quondam Godefridi de Heist aurifabri cum suis 

bonis calumpniavit. Testes Cnode et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 125r 02 vr 13-04-1380. 

Johannes, zvw Arnoldus van der Rennendonc en diens vrouw Mechtildis 

dvw Wolterus zvw een zekere Enode van Vucht, verkocht aan Egidius 

Scoerwegge, tbv erfg vw Engbertus van den Lande (½ mud), aan 

Theodericus Berwout (1 lopen), Mathias zvw Mathias Rademaker (2 

zester) en Matheus zvw voornoemde Mathias Rademaker, tbv kv 

voornoemde Matheus verwekt bij wijlen zijn eerste vrouw Luijtgardis 

(3 lopen), een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een 

erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 2 mud 

voornoemde wijlen Wolterus met Sint-Nicolaas beurde, op de markt bij 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1/8 deel van de oude hoeve gnd 

Beurdemans Hoeve, welk 1/8 deel eertijds was van kv Gibo gnd 
?Amsghen, (2) 1/8 deel van de oude hofstad, welke pacht van 2 mud 

voornoemde wijlen Wolterus gekocht had van Johannes gnd Uten Hoeven, 

en welke pacht van 1 mud aan voornoemde Johannes gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde grootvader Walterus. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi van der Rennendonc ab eodem 

quondam Arnoldo et Mechtilde sua uxore filia quondam Wolteri filii 

quondam dicti Enode de Vucht hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem duorum modiorum siliginis 

dictus quondam Wolterus solvendam habuit hereditarie in die beati 

Nijcholai confessoris et ad forum apum Buscumducis tradendam et 

deliberandam de octava parte mansi veteris dicti (dg: Hoe Bue Bue) 

Beurdemans Hoeve que pars fuerat quondam liberorum Gibonis dicti 
?Amsghen #et de octava parte veteris domistadii# quam paccionem 

duorum modiorum siliginis dictus quondam Wolterus erga Johannem 

dictum Uten Hoeven acquisiverat emendo prout in litteris et quam 

paccionem unius modii siliginis predictus #Johannes# sibi de morte 
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#dicti# quondam (dg: Joh) Walteri sui avi successione advolutam 

esse dicebat hereditarie vendidit (dg: Theoderico) Egidio 

Scoerwegge ad opus heredum quondam Engberti van den Lande 

Theoderico Berwout Mathie filio #quondam# Mathie Rademaker et 

Matheo filio eiusdem quondam Mathie Rademaker ad opus liberorum 

eiusdem Mathei ab eodem Matheo et Luijtgarde (dg: quondam) 

#?quondam# sua quondam prima uxore scilicet a dictis heredibus 

dicti quondam Engberti pro (dg: un) dimidio modio siliginis 

hereditarie paccionis et a dicto Theoderico Berwout pro uno lopino 

siliginis et a dicto Mathia pro duobus sextariis siliginis et a 

dicto Mathia! et dictis liberis dicti Mathei pro tribus lopinis 

siliginis hereditarie paccionis possidendam supportavit cum 

litteris et jure occacione dicte paccionis unius modii siliginis 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Cnode et Rover datum sexta post dominicam miam. (dg: 

?detur) Traditur de quibus Theodericus Berwout unam Egidius unam 

et Mathias unam. 

 

BP 1176 f 125r 03 vr 13-04-1380. 

Rijcoldus Borchgreve verpachtte aan Theodericus zvw Franco van Orthen 

voor de duur van het leven van voornoemde Rijcoldus (1) een kamer met 

ondergrond van wijlen zijn schoonvader Rodolphus Sorge in Den Bosch, 

tussen de kamers van de kooplieden van Den Bosch, direct naast de 

kamer van Everardus van Beircke? enerzijds en de gemene Markt 

anderzijds, (2) huis en erf van voornoemde wijlen Rodolphus in Den 

Bosch, over de Tolbrug, tussen erfgoed van Johannes Storme enerzijds 

en erfgoed van Raso Juvenis anderzijds, per jaar voor (a) 10 pond 

geld aan erfg vw Katherina Lijsscap, (b) 3 pond (dg: gemeen) geld aan 

de armen, (c) de hertogencijns, (d) een lijfrente van 36 pond minus 

20 penning geld. 

 

Rijcoldus Borchgreve quandam cameram cum suo fundo quondam 

Rodolphi Sorge sui soceri sitam in Busco inter cameras mercatorum 

de Busco contigue iuxta cameram Everardi de (dg: B) Beircke? ex uno 

et inter commune forum ex alio et domum et aream (dg: sit) dicti 

quondam Rodolphi sitam in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge 

inter hereditatem Johannis Storme ex uno et inter hereditatem (dg: 

Ros) Rasonis Juvenis ex alio ut dicebat dedit ad annuum censum 

Theoderico filio quondam Franconis de Orthen ab eodem ad vitam 

dicti Rijcoldi et non ultra possidendam anno quolibet pro decem 

libris monete heredibus quondam Katherine Lijsscap et pro tribus 

libris (dg: communis p) monete pauperibus exinde solvendis et pro 

(dg: censibus) censu domini ducis exinde solvendo dando etc et pro 

vitali pensione triginta sex librarum minus XXti denariis monete 

danda sibi ab alio. 

 

BP 1176 f 125r 04 vr 13-04-1380. 

Bertoldus Voget zvw Johannes gnd Voghet verkocht aan Arnoldus Vos zv 

Jacobus van Hedel een n-erfcijns van 19 oude Franse schilden, met 

Pasen te betalen, gaande uit de huizinge van verkoper, in Den Bosch, 

in de Hinthamerstraat, direct naast erfgoed van het Geefhuis, met 

toebehoren zowel binnen als over het water, welke huizinge eertijds 

was van zijn grootvader Bertoldus van Hoesden, reeds belast met de 

hertogencijns. Jkvr Agnes dvw hr Johannes van Hoescot ridder deed 

afstand van deze cijns. 

 

Bertoldus Voget filius quondam Johannis dicti Voghet hereditarie 

vendidit Arnoldo Vos filio (dg: quondam) Jacobi de Hedel 

hereditarium censum decem et novem aude scilde Francie seu valorem 

solvendum hereditarie pasce ex (dg: do) habitatione dicti 

venditoris #sita in Busco? ad vicum Hintamensem contigue iuxta 
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hereditatem mense sancti spiuritus in Busco et ex# (dg: cum) suis 

attinentiis universis sitis in Busco in vico Hijtamensi tam infra 

quam ultra aquam ibidem que habitatio quondam fuerat Bertoldi de 

Hoesden sui (dg: ..) avi ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini ducis promisit super habita et habenda sufficientem facere. 

Quo facto domicella Agnes filia quondam domini Johannis de Hoescot 

militis cum tutore super dicto censu et jure ad opus dicti 

emptoris renunciavit promittens cum tutore ratam servare et (dg: 

ob) quod ipsa nunquam (dg: imp) petet aliquod #jus# supra dictam 

habitationem cum suis attinentiis et supra alia bona dicti 

venditoris mediantibus quibuscumque litteris (dg: dat) et 

promissionibus factis et datis eidem Agneti a dicto Bertoldo a 

quoque tempore evoluto usque in diem presentem que sunt vel esse 

possunt in ?preiudicium dicti venditoris. Heijme et Rover datum 

supra. 

 

BP 1176 f 125r 05 vr 13-04-1380. 

Hiervan een instrument maken. Zij zal zich hieraan houden, op straffe 

van 200 oude schilden, een helft te betalen aan het kapittel? van 

Luik en de andere helft aan de koper. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini, Willelmus Coptiten en Henricus van Hees. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem et promisit super habita et 

habenda fide prestita numquam se defendere #seu facere contra 

premissa# (dg: ?numquam) ?clerico seu mediante sua ?clericata vel 

alio jure (dg: ..) vel privilegio dato vel dando sub pena CC aude 

scilde mediatim ?capitulo Leodiensi et mediatim dicto (dg: ve) 

emptori danda. Actum in camera scriptorum presentibus Johanne de 

Globo Willelmo filio Arnoldi Tielkini Willelmo Coptiten Henrico de 

Hees (dg: .......) in camera scriptorum (dg: ...) anno LXXX mensis 

aprilis die XIII hora complete indictionis 3. 

 

BP 1176 f 125r 06 vr 13-04-1380. 

En hij kan gedurende 8 jaar, steeds binnen een maand rond Pasen, 

voornoemde cijns terugkopen met 200 Hollandse dobbel mottoen en 80 

oude schilden eens, en met de cijns van die termijn. 

 

A. 

Et poterit redimere dictum censum cum ducentis Hollant dobbel 

mottoen et cum octuaginta aude scilde semel dandis (dg: semel ad) 

scilicet ad spacium octo annorum sine medio sequentium scilicet 

semper in fexto pasce vel per mensem sine medio preteritam vel per 

mensem sine medio sequentem et cum censu in huiusmodi festo 

persolvendo et cum arrestadiis etc. Testes datum supra. Et 

releva.... a dampnis. 

 

BP 1176 f 125r 07 vr 13-04-1380. 

Arnoldus Vos zv Jacobus van Hedel droeg over aan jkvr Agnes dvw hr 

Johannes van Hoescot ridder (1) 200 gouden Hollandse dobbel mottoen, 

die Egidius van Boelaer, Bertoldus Voget en Lucas van de Kelder 

beloofd hadden aan Henricus Wever, welke 200 dobbel mottoen 

voornoemde Henricus aan voornoemde Jacobus overgedragen had, en welke 

voornoemde Jacobus aan voornoemde Arnoldus Vos overgedragen4 had, 

samen met adiusticaties, (2) 80 oude schilden, aan Ghisbertus zv 

Jacobus van Hedel, tbv zijn broer voornoemde Arnoldus Vos, beloofd 

                         
4 Zie ← BP 1176 f 092r 01 ma 07-11-1379, overdracht van deze 200 

dobbel. 
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door voornoemde Egidius, Bertoldus en Lucas. 

 

Arnoldus Vos filius (dg: quondam) Jacobi de Hedel ducentos aureos 

denarios communiter dobbel mottoen vocatos monete Hollandie quos 

Egidius de !Boelaer Bertoldus Voget et Lucas de Penu promiserunt 

Henrico (dg: de) Wever et quos CC (dg: aude sc) dobbel mottoen 

dictus Henricus dicto Jacobo supportaverat et quos dictus Jacobus 

dicto Arnoldo Vos supportaverat prout in litteris #?legitime# 

supportavit domicelle Agneti filie quondam domini Johannis de 

Hoescot militis cum #litteris et jure et aliis# adiusticationibus 

et proclamationibus in libris de Busco continentis et octuaginta 

aude scilde promissos Ghisberto filio Jacobi de Hedel ad (dg: 

dicti) opus dicti Arnoldi Vos sui fratris a dictis Egidio Bertoldo 

et Luca prout in aliis litteris. Testes Heijme et Rover datum 

sexta post miam. 

 

BP 1176 f 125r 08 vr 13-04-1380. 

Voornoemde jkvr Agnes beloofde aan voornoemde Arnoldus dat zij nimmer 

de goederen van Bertoldus Voget gerechtelijk zal verkopen, wanneer 

bij die verkoop voornoemde cijns van 19 oude schilden uitgesloten 

wordt. 

 

Dicta domicella Agnes promisit super omnia (dg: quod) dicto 

Arnoldo quod ipsa nec aliquis potens factus (dg: f) a dicta 

domicella Agnete numquam vendet bona Bertoldi Voget per judicem 

mediante sententia scabinorum de Busco quando in huiusmodi 

vendicione dictus census (dg: XX) XIX aude! excipietur et 

excludetur et (dg: ....) nec jus dicto Arnoldo Vos (dg: exclu) 

reservatur dictum censum obtinendum iuxta continentiam suarum 

litterarum super hoc confectarum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 125r 09 vr 13-04-1380. 

Paulus gnd Bits soen, zijn vrouw Elizabeth dvw Franco gnd Scoenmaker 

wv Boudewinus van der Hoeven, en Elizabet, dvw voornoemde Boudewinus 

en Elizabeth, {niet afgewerkt contract5}. 

 

Paulus dictus Bits soen maritus legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Franconis dicti Scoenmaker relicte quondam Boudewini 

van der Hoeven et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore et 

Elizabet filia dictorum quondam Boudewini et Elizabeth cum tutore. 

 

BP 1176 f 125r 10 ma 16-04-1380. 

Gerardus van Berkel gaf uit aan Henricus gnd Heijnman Ghisels soen 

een stuk land gnd de Erwijk Land, in Someren, tussen Mechtildis Haecs 

enerzijds en Willelmus Koec... soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Someren, met 

Lichtmis in Someren te leveren. 

 

Solvit 3 plac extraneus. 

Gerardus de Berkel peciam terre dictam de Erwijc Lant sitam in 

parochia de Zoemeren inter hereditatem Mechtildis Haecs ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Koec... soen ex alio ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Henrico dicto Heijnman Ghisels soen ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione octo 

lopinorum siliginis mensure de Zoemeren danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et in Zoemeren tradenda ex premissa 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Lonijs et Neijnsel datum secunda post jubilate. 

 

                         
5 Voor afgewerkte contract zie BP 1176 f 125v 12 di 17-04-1380. 
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BP 1176 f 125r 11 ma 16-04-1380. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Gerardus 10½ Brabantse 

dobbel met Allerheiligen aanstaande te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Gerardo X et dimidium Brabant 

dobbel ad omnium sanctorum proxime persolvendos et etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 125r 12 ma 16-04-1380. 

Voornoemde Gerardus van Berkel gaf uit aan Martinus zv Johannes van 

den Venne en Johannes zv Arnoldus Smeet... (1) een stuk land gnd den 

Kesij, in Someren, tussen Theodericus van der Meer enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) een stukje land gnd een Klein Kesij, 

aldaar, tegenover voornoemd stuk land, tussen Willelmus Stakenborch 

enerzijds en Heijlwigis dvw Petrus Hellinc anderzijds, (3) een stuk 

beemd in Someren, ter plaatse gnd die Voet Beemd, tussen Rutgherus 

van Erpe enerzijds en een gemene straat gnd die Keizers Straat 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 2 mud rogge, 

maat van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren. De brief 

overhandigen aan een van hen beiden.  

 

Solvit extraneus. 

(dg: Ge) Dictus Gerardus peciam terre dictam den Kesij sitam in 

parochia de Zoemeren inter hereditatem (dg: Willelmi Stakenborch) 

#Theoderici van der Meer# ex uno et inter (dg: hereditatem quondam 

Heijlwigis filie quondam Petri Hell[inc] ex alio et) et inter 

communem plateam ex alio et particulam terre dictam een Cleijn 

Kesij sitam ibidem in opposito dicte pecie terre inter hereditatem 

Willelmi Stakenborch ex uno et inter hereditatem Heijlwigis filie 

quondam Petri Hellinc ex alio item (dg: pratum) peciam prati sitam 

in dicta parochia in loco dicto die Voett Beemt inter hereditatem 

Rutgheri de Erpe ex [uno] et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam dictam die Keijsers Straet ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Martino filio Johannis van den Venne et 

Johanni filio Arnoldi Smeet... ab eisdem possidendas pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de (dg: 

Bus) Zoemeren danda sibi ab aliis hereditarie purificatione et in 

Zoemeren tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponer et alii repromiserunt indivisi ex premissis. 

Testes datum supra. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1176 f 125r 13 ma 16-04-1380. 

Voornoemde twee beloofden aan voornoemde Gerardus 75 Brabantse dobbel 

en 3 mud 9 lopen rogge, maat van Someren, met Lichtmis aanstaande te 

leveren. 

 

Dicti duo promiserunt Gerardo predicto LXXV Brabant dobbel et III 

modios et (dg: ter) novem lopinos siliginis mensure de Zoemeren ad 

purificationem proximam persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 125r 14 ma 16-04-1380. 

Voornoemde Gerardus van Berkel gaf uit aan Arnoldus zv Johannes gnd 

Hugen soen (1) een huis, tuin, schuur, met ondergronden, en een kamp 

voor voornoemd huis gelegen, in Someren, tussen Arnoldus zv Katherina 

gnd Ghenen enerzijds en kvw Johannes Snider anderzijds, (2) een stuk 

land gnd die Groot Mortel Akker, in Someren, tussen Marcelius 

Stiphout enerzijds en Henricus van Laervenne anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, (3) een stuk land gnd die Drie Sale, 

aldaar, tussen Rutgherus van Erpe enerzijds en Henricus Stevens soen 

anderzijds {125v} tot aan een beemd van voornoemde Gerardus, gnd die 

Wijenbeemd, (4) een stuk beemd gnd die Ventbeemd, in Someren, naast 
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de plaats gnd die Wasdonk, beiderzijds tussen Gerardus gnd Kathelinen 

soen; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 6 mud rogge, maat 

van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren. 

 

Dictus Gerardus domum et ortum et horreum cum suis fundis et (dg: 

qu) campum situm ante dictam domum sitos in parochia de Zoemeren 

inter hereditatem Arnoldi (dg: Kathel) filii Katherine dicte 

Ghenen (dg: soen) ex uno et inter hereditatem (dg: quondam) 

liberorum quondam Johannis Snider ex alio item (dg: lignum dictum 

die) #peciam terre dictam die Groet# Mortel Acker (dg: sitam in 

dicta parochia ....... cum pecia pascue dicta eeusel sita 

#contigue# ante dictum agrum sitam in dicta parochia inter 

hereditatem et #cum# particula terre dicta drie Zale sita et pecia 

terre dicta eeusel sita) ....... ....... parochia inter 

hereditatem Marcelii Stiphout ex uno et inter hereditatem Henrici 

de Laervenne ex alio tendentem cum uno fine (dg: ad hereditatem 

dicti Gerardi dictam die .......) #ad communem viam# ....... 

....... item peciam terre dictam die Drie Sale sitam ibidem inter 

hereditatem Rutgheri de Erpe ex uno et inter hereditatem Henrici 

Stevens soen ex alio 

 

1176 mf4 A 11 f.125v. 

 Tercia post jubilate: dinsdag 17-04-1380. 

 

BP 1176 f 125v 01 ma 16-04-1380. 

Solvit extraneus. 

ad pratum dicti (dg: -m) Gerardi dictum die Wijenbeemt item peciam 

prati dictam die Ventbeemt sitam in dicta parochia iuxta locum 

dictum die Wasdonc inter hereditates Gerardi dicti Kathelinen soen 

ex utroque latere coadiacentes ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Arnoldo filio (dg: quond) Johannis dicti Hugen soen ab 

eodem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione sex (dg: m) 

modiorum siliginis mensure de Zoemeren danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et in Zoemeren tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 125v 02 ma 16-04-1380. 

Voornoemde Gerardus van Berkel gaf uit aan Matheus van Aelst (1) een 

akker gnd die Geer, in Someren, tussen kvw Katherina Ghenen enerzijds 

en een waterlaat anderzijds, met de helft van voornoemde waterlaat, 

(2) 1 bunder beemd, in Someren, achter de plaats gnd Wasdonk, tussen 

kvw Arnoldus Bakelman enerzijds en kvw voornoemde Katherina 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 2 mud rogge, 

maat van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren. 

 

Solvit extraneus. 

(dg: ...) Dictus Gerardus agrum dictum die Gheer situm in dicta 

parochia inter hereditatem liberorum quondam Katherine Ghenen ex 

uno et inter aqueductum ex alio cum medietate eiusdem aqueductus 

item unum bonarium prati situm in dicta parochia retro locum 

dictum Wasdonc inter hereditatem liberorum (dg: quondam) Arnoldi 

quondam Bakelman ex uno et inter hereditatem liberorum dicte 

quondam Katherine ex alio in ea quantitate qua ibidem siti sunt 

#et ad dictum Gerardum noscuntur pertinere# ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Matheo de Aelst ab eodem possidendum pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Zoemeren 

danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in Zoemeren 

tradenda promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 125v 03 ma 16-04-1380. 

Voornoemde Matheus beloofde aan voornoemde Gerardus 20 Brabantse 

dobbel en 1 mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis aanstaande te 

leveren. 

 

Dictus Matheus promisit dicto Gerardo XX Brabant dobbel et unum 

modium siliginis mensure de Zoemeren ad purificationem proximam 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 125v 04 ma 16-04-1380. 

Voornoemde Gerardus van Berkel gaf uit aan Gerardus zvw Martinus! 

Hout (1) een akker gnd die Eikakker, in Someren, tussen Theodericus 

van Eijcke enerzijds en Henricus zv Katherina Didden anderzijds, (2) 

een stukje land gnd een hoekske, aldaar, tussen Elizabeth van Aelst 

enerzijds en Mijchael gnd Stouts soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Someren, met 

Lichtmis in Someren te leveren. 

 

Solvit extraneus. 

Dictus Gerardus agrum terre dictum die Eijcacker (dg: atque) situm 

in dicta parochia inter hereditatem Theoderici de Eijcke ex uno et 

inter hereditatem Henrici filii Katherine (verbeterd uit: 

Katheline) Didden ex alio et particulam (dg: dicta) terre dictam 

een (dg: heijsk) hoexsken sitam ibidem inter hereditatem Elizabeth 

de Aelst ex uno et inter hereditatem Mijchaelis dicti Stouts soen 

ex alio in ea quantitate qua ibidem sunt siti et ad dictum 

Gerardum noscuntur pertinere ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Gerardo filio quondam Martini! Hout (dg: pro) ab eodem 

hereditarie possidendos pro hereditaria paccione octo lopinorum 

siliginis mensure de Zoemeren danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in Zoemeren tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 125v 05 ma 16-04-1380. 

Voornoemde Gerardus zv Hermannus! beloofde aan voornoemde Gerardus 

van Berkel 8 Brabantse dobbel en 5 lopen rogge, maat van Someren, met 

Lichtmis aanstaande te leveren. 

 

Dictus Gerardus filius Hermanni! promisit dicto Gerardo de Berkel 

octo Brabant dobbel et quinque lopinos (dg: lop) siliginis mensure 

de Zoemeren ad purificationem proximam persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 125v 06 ma 16-04-1380. 

Voornoemde Gerardus van Berkel gaf uit aan Henricus van Aelst (1) een 

akker gnd die Hake, in Someren, tussen Rutgherus van Erpe enerzijds 

en Willelmus van Laervenne anderzijds, (2) een stukje land, aldaar, 

tussen Johannes Marien soen enerzijds en kvw Johannes van Eijcke 

anderzijds, (3) een stuk land gnd die Eventuin, in Someren, tussen 

voornoemde Rutgherus van Erpe enerzijds en voornoemde Willelmus van 

Laervenne anderzijds, (4) een stuk land gnd die Vonderakker, in 

Someren, tussen een gemene weg enerzijds en Arnoldus Rovers soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 8 lopen 

rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren. 

 

Solvit extraneus. 

Dictus Gerardus de Berkel agrum (dg: dictum) terre dictum die Hake 

situm in parochia de Zoemeren inter hereditatem Rutgheri de Erpe 

ex uno et inter hereditatem Willelmi de Laervenne ex alio item 

particulam terre sitam ibidem inter hereditatem Johannis Marien 
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soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis de 

Eijcke ex alio item peciam terre dictam die Eventuijn sitam in 

dicta parochia inter hereditatem dicti Rutgheri de Erpe ex uno et 

inter hereditatem dicti Willelmi de Laervenne ex alio item peciam 

terre dictam die Vonderacker sitam in dicta parochia inter 

communem viam ex uno et inter hereditatem Arnoldi Rovers soen ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico de Aelst 

ab eodem possidendos pro hereditaria paccione octo lopinorum 

siliginis mensure de Zoemere danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in Zoemeren tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 125v 07 ma 16-04-1380. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Gerardus 8 Brabantse 

dobbel, 18 Dordrechtse plakken en 5 lopen rogge, maat van Someren, 

met Lichtmis aanstaande te leveren. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Gerardo octo Brabant dobbel et (dg: 

quinque) XVIII placken monete Dordr et quinque lopinos siliginis 

mensure de Zoemeren ad purificationem proximam persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 125v 08 ma 16-04-1380. 

Voornoemde Gerardus van Berkel gaf uit aan Marcelius die Keijmpe een 

akker gnd die Kleine Vlaskloot, in Someren, tussen Johannes Marien 

soen enerzijds en Katherina gnd Ghevarts dochter anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 5 lopen rogge, maat van 

Someren, met Lichtmis in Someren te leveren. 

 

Solvit extraneus. 

Dictus Gerardus agrum terre dictum #die# Cleijnen Vlascloet situm 

in parochia de Zoemeren inter hereditatem Johannis Marien soen ex 

uno et inter hereditatem Katherine dicte Ghevarts dochter ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Marcelio die Keijmpe ab 

eodem hereditarie possidendum pro hereditaria paccione quinque 

lopinorum siliginis mensure (dg: de) de Zoemeren danda sibi ab 

hereditarie purificatione et in Zoemeren tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 125v 09 ma 16-04-1380. 

Voornoemde Marcelius beloofde aan voornoemde Gerardus 5 Brabantse 

dobbel en 3 lopen rogge, maat van Someren, met Lichtmis aanstaande te 

leveren. 

 

(dg: dictus Martinus promisit) Dictus Marcelius promisit dicto 

Gerardo quinque Brabant dobbel et tres lopinos siliginis mensure 

de Zoemeren ad purificationem proximam persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 125v 10 ma 16-04-1380. 

Voornoemde Gerardus van Berkel gaf uit aan Johannes zv Henricus Vos 

een stuk land gnd die Groot Vlaskloot, in Someren, tussen kvw 

Gerardus Vroeden enerzijds en Leonius van de Kelder en andere naburen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 6 lopen 

rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren. 

 

Solvit extraneus. 

Dictus Gerardus peciam terre dictam (dg: die) die Groet Vlascloet 

sitam in parochia de Zoemeren inter hereditatem liberorum quondam 
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Gerardi Vroeden ex uno et inter hereditatem Leonii de Penu et 

vicinorum ibidem ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni filio Henrici (dg: he) Vos ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione sex lopinorum siliginis 

mensure de Zoemeren danda sibi ab alio hereditarie purificatione 

et in Zoemeren tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 125v 11 ma 16-04-1380. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Gerardus 10 Brabantse 

dobbel en 6 lopen rogge, maat van Someren, met Lichtmis aanstaande te 

leveren. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Gerardo X Brabant dobbel et sex 

lopinos siliginis mensure de Zoemeren ad purificationem proximam 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 125v 12 di 17-04-1380. 

Paulus Bits soen van Os en zijn vrouw Elizabeth dvw Franco gnd 

Scoenmaker wv Boudewinus van der Hoeven droegen over aan Elizabeth, 

dvw voornoemde Boudewinus en Elizabeth, haar vruchtgebruik in (1) een 

schuur met ondergrond en de sloot rondom de schuur, (2) een stukje 

land voor voornoemde schuur, (3) de misse en tuin in Someren, tussen 

Sijmon gnd Lang Smits soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(4) een stuk land aldaar, op de akkers, tussen voornoemde Sijmon 

enerzijds en Willelmus Jutten soen van Verscot anderzijds, (5) de 

helft van een stuk beemd in Someren, ter plaatse gnd dat Ronsel, 

tussen voornoemde Sijmon enerzijds en Johannes Ermgarden en Ghibo 

Regenberch anderzijds, te weten in de helft richting voornoemde 

Sijmon, zoals afgepaald. 

 

Paulus Bits soen de Os maritus legitimus ut asserebat Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Franconis dicti Scoenmaker relicte 

quondam Boudewini van der Hoeven et dicta Elizabeth cum eodem 

tamquam cum tutore suum usufructum etc sibi competentem in horreo 

cum suo fundo #et in fossa circum dictum horreum sita# et (dg: 

...) in particula terre sita ante dictum horreum atque fimarium 

dictum missen et orto sito in parochia de Zoemeren inter 

hereditatem Sijmonis dicti Lang Smits soen ex uno et inter 

communem plateam et pecia terre sita ibidem supra agros inter 

hereditatem dicti Sijmonis ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Jutten soen de Verscot ex alio item in medietate (dg: med) pecie 

prati site in dicta parochia in loco dicto dat Ronssel inter 

hereditatem dicti Sijmonis ex uno et inter (dg: W) hereditatem 

(dg: dicti Willelmi Jutten soen ex alio) Johannis Ermgarden et 

Ghibonis Regenberch ex alio scilicet in illa medietate que sita 

versus dictam hereditatem dicti Sijmonis prout ibidem siti sunt et 

palata ut dicebant legitime supportaverunt Elizabeth filie 

dictorum quondam Boudewini et Elizabeth promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Meus et Neijsel 

datum tercia post jubilate. 

 

BP 1176 f 125v 13 di 17-04-1380. 

Voornoemde Elizabeth, dvw voornoemde Boudewinus en Elizabeth dvw 

Franco gnd Scoenmaker wv Boudewinus van der Hoeven, gaf uit aan 

Johannes gnd van der Warden voornoemde schuur met ondergrond, sloot, 

stukje land, misse, tuin, stuk land en helft van de beemd; de 

uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 12 lopen rogge, maat van 

Someren, en voor een erfpacht van 3½ lopen aan Henricus Bonfaes {niet 
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afgewerkt contract}. 

 

Dicta Elizabeth cum tutore dictos horreum cum suo fundo fossam 

particulam #terre# fimarium ortum peciam et medietatem pecie prati 

dedit ad hereditariam paccionem Johanni dicto van der Warden ab 

eodem hereditarie possidendos hereditarie paccione duodecim 

lopinorum siliginis mensure de Zoemeren scilicet hereditaria 

paccione trium et dimidii lopinorum siliginis danda (dg: J) 

?mediatim Henrico Bonfaes ex hereditatibus dicti quondam Boudewini 

de jure annuatim solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione. 

 

BP 1176 f 125v 14 di 17-04-1380. 

Voornoemde Paulus Bits soen van Os en zijn vrouw Elizabeth dvw Franco 

gnd Scoenmaker wv Boudewinus van der Hoeven droegen over aan 

Elizabeth, dvw voornoemde Boudewinus en Elizabeth, haar vruchtgebruik 

in (1) een mudzaad roggeland, maat van Someren, in Someren, tussen 

Johannes van der Warden enerzijds en Denkinus gnd Deijnout zvw 

Henricus Diebout anderzijds, (2) de helft van een stuk beemd in 

Someren, ter plaatse gnd dat Ronsel, tussen Sijmon Lang Smits soen 

enerzijds en Johannes Ermgarden soen en Ghibo Regenberch anderzijds, 

te weten in de helft richting voornoemde Johannes Ermgarden soen en 

Ghibo, zoals afgepaald. 

 

Dicti Paulus et Elizabeth ut supra suum usufucrum in modiata terre 

siliginee mensure de Zoemeren sita in parochia de Zoemeren inter 

hereditatem Johannis van der Warden ex uno et inter hereditatem 

Denkini dicti Deijnout filii quondam Henrici Diebout ex alio et in 

medietate pecie prati siti in dicta parochia in loco dicto dat 

Ronssel inter hereditatem Sijmonis Lang Smits soen ex uno et inter 

hereditates Johannis Ermgarden soen et Ghibonis Regenberch ex alio 

scilicet in illa medietate que sita est versus hereditates 

dictorum Johannis Ermgarden soen et Ghibonis prout ibidem site 

sunt et palate ut dicebant hereditarie supportaverunt dicte 

Elizabeth filie dictorum quondam Boudewini et Elizabeth 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Meus et Neijnsel datum tercia post jubilate. 

 

1176 mf4 A 12 f.126. 

 Tercia post jubilate: dinsdag 17-04-1380. 

 Quarta post jubilate: woensdag 18-04-1380. 

 Quinta post jubilate: donderdag 19-04-1380. 

 

BP 1176 f 126r 01 di 17-04-1380. 

Voornoemde Paulus Bits soen van Os en zijn vrouw Elizabeth dvw Franco 

gnd Scoenmaker wv Boudewinus van der Hoeven droegen over aan 

voornoemde Elizabeth, dvw voornoemde Boudewinus en Elizabeth, het 

vruchtgebruik in een stuk land, 5¼ lopen groot, maat van Someren, in 

Someren, tussen Willelmus gnd Jutten soen van Verscot enerzijds en 

Henricus Bruijn anderzijds, zoals afgepaald. 

 

Dicti Paulus et Elizabeth ut supra (dg: f) usufructum etc in (dg: 

quinque lo) pecia terre quinque lopinos et quartam partem unius 

lopinis siliginis mensure de Zoemeren in semine capiente sita in 

parochia de Zomeren inter hereditatem Willelmi dicti Jutten soen 

de Verscot ex uno et inter hereditatem Henrici Bruijn ex alio #ut 

ibidem sita sunt et palata# ut dicebant legitime supportaverunt 

dicte Elizabeth filie dicti quondam Boudewini et Elizabeth 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Meus et Neijsel datum tercia post jubilate. 
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BP 1176 f 126r 02 wo 18-04-1380. 

Voornoemde Elizabeth dvw Boudewinus van der Hoeven gaf uit aan 

Johannes van der Warden, Willelmus zv Jutta van Verscot en Deijnkinus 

gnd Deijnout zvw Henricus Dijebouts soen alle voornoemde erfgoederen; 

de uitgifte geschiedde voor (1) ½ oude groot, (2) een erfpacht van 3½ 

mud rogge, maat van Someren, aan een zekere Bonfaes, in Someren te 

leveren, (3) een erfpacht van 6 mud rogge, maat van Someren, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Dicta Elizabeth filia dicti quondam Boudewini #cum tutore# omnes 

hereditates predictas (dg: hereditarie sup) dedit ad hereditarium 

(dg: censum) pactum Johanni van der (dg: Warden) Warden Willelmo 

filio Jutte de Verscot et (dg: Dije Danije) Deijnkino dicto (dg: 

Deijne) Deijnout filio quondam Henrici Dijebouts soen ab eisdem 

hereditarie possidendas pro dimidio grosso (dg: gros) antiquo (dg: 

domino duci exinde solvendo) exinde solvendo et pro hereditaria 

paccione trium et dimidii modiorum siliginis mensure de Zoemeren 

cuidam dicto Bonfaes exinde solvenda et in Zoemeren tradenda 

necnon pro hereditaria paccione sex modiorum siliginis dicte 

mensure de Zoemeren danda sibi ab alio hereditarie purificatione 

et in! supra dictas hereditates predictas tradenda promittens cum 

tutore #+ {hier BP 1176 f 126r 03 invullen}# warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt 

indivisi super omnia quod ipsi dictam paccionem trium (dg: 

modiorum) et dimidii modiorum siliginis dicte mensure dicto 

Bonfaes ex premissis et aliis hereditatibus dicti quondam (dg: 

Bouwe) Boudewini solvendam annuatim ut dicebat perpetue et 

singulis annis taliter dabunt et solvent sic quod dicte Elizabeth 

et (dg: sui) heredibus dicti quondam Boudewini dampna exinde non 

eveniant quovismodo. Testes Meus et Rover datum quarta post 

jubilate. 

 

BP 1176 f 126r 03 wo 18-04-1380. 

+{invullen in BP 1176 f 126r 02} 

(dg: Quo facto) #et cum ea# Paulus Bits soen maritus legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris (dg: filie dicti) relicte dicti 

quondam Boudewini et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore 

indivisi super omnia. 

 

BP 1176 f 126r 04 wo 18-04-1380. 

Eerstgenoemde Elizabeth beloofde voornoemde Paulus, na overlijden van 

diens vrouw laatstgenoemde Elizabeth, schadeloos te houden. 

 

Primodicta Elizabeth #cum tutore# promisit dictum Paulum indempnem 

servare post decessum dicte Elizabeth uxoris dicti Pauli. Et erunt 

4or littere. 

 

BP 1176 f 126r 05 wo 18-04-1380. 

Johannes van der Warden beloofde aan voornoemde Elizabeth en 

Elizabeth 10 Brabantse dobbel met Pinksteren over een jaar (zo 02-06-

1381) te betalen. 

 

Johannes van der Warden promisit dictis Elizabeth et Elizabeth X 

Brabant dobbel a penthecostes proxime ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 126r 06 do 19-04-1380. 

Voornoemde Elizabeth dvw Boudewinus droeg over aan haar moeder 

Elizabeth, voor de duur van het leven van laatstgenoemde Elizabeth, 

een erfpacht van 4 mud rogge, uit voornoemde pacht van 6 mud. 
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Dicta Elizabeth filia dicti quondam Boudewini cum tutore 

#hereditariam paccionem# quatuor modiorum siliginis (dg: dicte 

dicta pacc) mensure de dicta paccione sex modiorum siliginis dicte 

mensure supportavit Elizabeth sue matri ab eadem Elizabeth sua 

matre ad eius vitam et non ultra possidendam promittens (dg: ratam 

servare) cum tutore ratam servare. Testes Meus et Lonijs datum 

quinta post jubilate. 

 

BP 1176 f 126r 07 do 19-04-1380. 

(dg: Gerardus zvw Hermannus Bathen soen 1/6). 

 

(dg: Gerardus filius quondam Hermanni Bathen soen sextam). 

 

BP 1176 f 126r 08 do 19-04-1380. 

Henricus van Lijer verkocht aan Theodericus smid, tbv Arnoldus zvw 

Gerardus Vriese van Vechel, een erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit de 

goederen gnd die Bernen, in Deurne. 

 

Henricus de Lijer (dg: hereditarie vendidit Theoderico Fabri ad 

opus Arnoldi filii quondam Gerardi Vriese de Vechel) hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Helmont #quam se# 

solvendam habere purificatione et (?dg: .) supra hereditates 

infrascriptas tradendam (dg: ex) ex bonis dictis (dg: te) #die# 

Bernen sitis in parochia de Doerne et ex attinentiis eorundem 

bonorum ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico fabri ad opus 

Arnoldi filii quondam Gerardi Vriese de Vechel promittens 

warandiam et obligationem in dicta paccione existentem deponere. 

Testes Meus et Lonijs datum quinta post jubilate. 

 

BP 1176 f 126r 09 do 19-04-1380. 

Paulus zvw Johannes gnd Bije van Berlikem verkocht aan Hermannus 

Drinchellinc ¼ deel in een kamp van voornoemde wijlen Johannes, in 

Berlicum, nabij de plaats gnd Veebruggen, tussen Zebertus gnd Wever 

enerzijds en Petrus gnd Enghelberen soen anderzijds, te weten het ¼ 

deel tussen Eefsa sv voornoemde Paulus enerzijds en Petrus bv 

voornoemde Paulus anderzijds, belast met een b-erfcijns van 12 

schelling 3 penning paijment en een lijfpacht van 1 zester rogge, op 

het leven van Leijta van Enghelant. 

 

Paulus filius quondam Johannis dicti Bije de Berlikem (dg: peciam 

terre sitam in parochia de Berlikem) quartam partem ad se 

spectantem in quodam campo (dg: s) dicti quondam Johannis sito in 

parochia de Berlikem (dg: iuxta) juxta locum dictum Veebrugge 

inter hereditatem (dg: Petri dicti) Zeberti dicti Wever ex uno et 

inter hereditatem Petri dicti Enghelberen soen ex alio scilicet 

illam quartam partem que sita est (dg: inter) in dicto campo inter 

hereditatem Eefse sororis dicti Pauli ex uno et inter hereditatem 

Petri fratris dicti Pauli ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Hermanno Drinchellinc promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis hereditario censu XII solidorum et III 

denariorum pagamenti et vitali pensione unius sextarii siliginis 

#ad vitam Leijte de Enghelant# ex dicta quarta parte de jure 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 126r 10 do 19-04-1380. 

Henricus Raet verhuurde aan Nijcholaus des Houwen soen van Heze een 

stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd op Heze, tussen Johannes 

Bruijstens soen enerzijds en Arnoldus Gerijts soen anderzijds, voor 

een periode van 10 jaar, ingaande Sint-Remigius aanstaande, per jaar 

voor 7 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren. Het stuk 
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is belast met omheiningen, die voornoemde Nijcholaus zal onderhouden. 

 

....... .. plac. 

Henricus Raet peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in loco 

dicto op Heze inter hereditatem Johannis Bruijstens soen ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Gerijts soen ex alio ut dicebat (dg: 

dedit) locavit recto locacionis modo Nijcholao des Houwen soen de 

Heze ab eodem (dg: hereditarie poss) ad spacium decem annorum post 

festum Remigii proxime sine medio sequentium possidendam anno 

quolibet pro septem sextariis siliginis mensure de Busco dandis 

sibi ab alio anno quolibet dictorum X annorum nativitatis Domini 

et pro primo termino a nativitatis Domini proxime ultra annum 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

exceptis (dg: circonspectione) sepibus ad hanc de jure 

spectantibus quos sepes ipse Nijcholaus (dg: ad) dictis X annis 

ante circonspectionem dictam scouwe in bona disposicione 

conservabit et alter repromisit super omnia et dictos sepes 

servare in bona disposicione dictis decem annis durantibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 126r 11 do 19-04-1380. 

Theodericus van Hijntham beloofde aan Jacobus Aven soen 22 schilden, 

12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, en 2 plakken met 

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

 

Theodericus de Hijntham promisit Jacob! Aven soen XXII scilde XII 

Dordrecht placken pro scilt computato et II placken ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 126r 12 do 19-04-1380. 

Gerardus zvw Hermannus Bathen soen verkocht aan Lambertus van Hoelt 2 

stukken land, samen 1 zesterzaad groot, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Hoelt, elk van beide tussen Henricus van den Laec enerzijds en 

voornoemde Lambertus van Hoelt anderzijds, (2) 1/6 deel in ½ van een 

beemd gnd Budelbroek, in Gestel, tussen Sophija wv Arnoldus van de 

Kloot en haar kinderen enerzijds en het water gnd die Dommel 

anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Gerardus filius quondam Hermanni Bathen soen duas pecias unam 

sextariatam siliginis continentes (dg: quarum) sitas in parochia 

de Bucstel in loco dicto Hoelt quarum utraque inter hereditatem 

Henrici van den Laec ex uno et inter hereditatem Lamberti de Hoelt 

ex alio #sunt site# item sextam partem ad se spectantem in (dg: 

prato) medietate (dg: pr in p) cuiusdam prati dicti Budelbroec 

siti in parochia de Ghestel inter hereditatem Sophije relicte 

quondam Arnoldi de Globo et suorum liberorum ex uno et inter (dg: 

hereditatem) aquam dictam die Dommel ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Lamberto de Hoelt promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto (dg: excepto) censu domini fundi 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 126r 13 do 19-04-1380. 

Hr Johannes heer van Geldrop ridder, Yseboldus van Asten en 

Godefridus van Gheldorp beloofden aan Arnoldus Heijnen soen 125 

Brabantse dobbel met Sint-Martinus aanstaande te betalen. 

 

Dominus Johannes dominus de Gheldorp miles Yseboldus de Asten et 

Godefridus de Gheldorp promiserunt Arnoldo Heijnen soen centum et 

XXV Brabant dobbel seu valorem ad Martini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1176 f 126r 14 do 19-04-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. De brief overhandigen aan 

voornoemde Yseboldus. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testyes datum supra. Tradetur 

littera dicto Yseboldo. 

 

BP 1176 f 126r 15 do 19-04-1380. 

Nijcholaus uter Hasselt droeg over aan Jordanus zvw Arnoldus Tielkini 

en Henricus Dicbier zvw Godefridus 115 oude schilden, aan hem beloofd 

door Gerardus van Berkel, Willelmus Coptiten en Johannes Leonii van 

Erpe. 

 

Nijcholaus uter Hasselt centum et quindecim denarios aureos 

antiquos communiter scilde vocatos (dg: monete regis Francie) 

promissos sibi a Gerardo de Berkel Willelmo Coptiten et Johanne 

Leonii de Erpe prout in litteris supportavit Jordano filio quondam 

Arnoldi Tielkini et Henrico Dicbier filio quondam Godefridi cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 126r 16 do 19-04-1380. 

De broers Arnoldus en Johannes, kv Ghibo van Loegt, beloofden aan 

Rodolphus van der Zande van Bucstel 45 schilden, 12 Dordrechtse 

plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius aanstaande te 

betalen. Hun voornoemde vader Ghibo zal ook dit bedrag op genoemde 

termijn beloven. 

 

Arnoldus et (dg: Ghibo) Johannes fratres liberi Ghibonis de (dg: 

Loegt) #Loegt# promiserunt indivisi super omnia Rodolpho van der 

Zande de Bucstel XLV scilde scilicet XII Dordrecht p[lacken] pro 

scilt computato ad Remigii proxime persolvenda (dg: testes datum 

supra) et quod ipsi dictum Ghibonem eorum patrem dictam pecuniam 

eciam facere promittere dicto termino. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 126r 17 do 19-04-1380. 

Gerardus die Roeselleer van Gheldorp verkocht aan Johannes gnd Ghiben 

soen van Gheldorp een huis en tuin in Geldrop, tussen hr Johannes 

heer van Geldrop enerzijds en Theodericus Mela.... anderzijds, belast 

met cijnzen en pachten. 

 

Gerardus die Roeselleer de Gheldorp domum et ortum sitos in 

parochia de Gheldorp inter hereditatem domini Johannis domini de 

Gheldorp ex uno et inter hereditatem Theoderici Mela.... ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto Ghiben soen de 

Gheldorp promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus et paccionibus exinde de jure solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 126r 18 do 19-04-1380. 

Johannes zv mr Wolphardus droeg over aan de secretaris, tbv zijn 

voornoemde vader mr Wolphardus, al zijn beesten en klein vee, 

roerende en gerede goederen. 

 

Johannes filius magistri Wolphardi omnes suas bestias et bona 

pecoralia sua quecumque et bona sua (dg: su) mobilia quecumque et 

parata supportavit mihi ad opus dicti magistri Wolphardi 

promittens {afgescheurd}. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 A 13 f.126v. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 28-04-1380. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 04-05-1380. 
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 Secunda post exaudi: maandag 07-05-1380. 

 

BP 1176 f 126v 01 do 19-04-1380. 

Willelmus van Lille smid verkocht aan Enghelbertus zv Enghelbertus 

van den Venne een huis6 en erf, eertijds van Reijnerus van Holten, in 

Den Bosch, in de Vughterstraat, over de Molenbrug, tussen erfgoed van 

wijlen Johannes gnd Mesmaker enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus 

Beijer anderzijds, aan hem verkocht7 door Arnoldus van Vladeracken. 

 

Willelmus de Lille faber domum et aream que fuerant Reijneri de 

Holten sitam in Busco in vico Vuchtensi ultra pontem dictum die 

Molenbrugge inter hereditatem quondam Johannis dicti Mesmaker ex 

uno et inter hereditatem quondam Henrici Beijer ex alio venditam 

sibi ab Arnoldo de Vladeracken prout in litteris hereditarie 

vendidit Enghelberto filio Enghelberti van den Venne supportavit 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligatrionem ex parte sui deponere. Testes Heijme et Meus datum 

supra. 

 

BP 1176 f 126v 02 do 19-04-1380. 

Henricus zv Ghevardus van der Hart? verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus filius Ghevardi van der Hart? prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 126v 03 do 19-04-1380. 

Johannes Raet beloofde Lambertus Baten soen, Willelmus zvw Bodo van 

Tiela en Albertus zv Laurencius Kersmaker schadeloos te houden van ¼ 

deel van het geld (en eventuele kosten), dat ze in verschillende 

brieven beloofd hadden aan Godefridus Sceijvel en Johannes Lijsscap 

zvw Thomas Valant, wegens de voorwaarde van de kraan in Den Bosch. 

 

Johannes Raet promisit super omnia Lambertum Baten soen Willelmum 

filium quondam Bodonis de Tiela et Albertum filium Laurencii 

Kersmaker indempnes servare (dg: a tota) #a quarta parte totius# 

pecunia quam ipsi in diversis litteris promiserant Godefrido 

Sceijvel et Johanni Lijsscap filio quondam Thome Valant et a 

quarta parte omnium dampnorum eis eventurorum occacione condicione 

edificii dicti craen consistentis in Busco. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 126v 04 do 19-04-1380. 

Gerardus zv Willelmus gnd Kemerlinc beloofde aan Johannes Bruijstens 

17 schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius 

aanstaande te betalen. 

 

Gerardus (dg: dictus Willel) filius Willelmi dicti Kemerlinc 

promisit Johanni Bruijstens XVII scilde #scilicet# XII plac pro 

scilt computato ad Remigii proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 126v 05 do 19-04-1380. 

Enghelbertus zv Enghelbertus van den Venne beloofde aan Willelmus van 

Lille smid 32 Hollandse dobbel met Sint-Remigius, 26 Hollandse dobbel 

met Vastenavond (27-02-1381) en 25 Hollandse dobbel met Sint-Jan over 

een jaar te betalen. Opstellen in 3 brieven. 

 

                         
6 Zie → BP 1178 f 330r 15 di 30-11-1389, overdracht vruchtgebruik in 

dit huis. 
7 Zie ← BP 1176 f 034r 01 ma 14-09-1377, verkoop van dit huis. 
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Enghelbertus filius Enghelberti van den Venne promisit super omnia 

Willelmo de (dg: Lill) Lille fabro XXXII Hollant dobbel seu 

valorem ad Remigii et XXVI Hollant dobbel seu valorem ad 

carnisprivium #proxime# et XXV {met een puntje voor en achter XXV} 

Hollant dobbel seu valorem a nativitatis Johannis proxime ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. Et erunt 3 littere. 

 

BP 1176 f 126v 06 do 19-04-1380. 

Johannes bvw Gerardus gnd Withoeft, Godefridus zvw Nijcholaus van 

Beke, Philippus zv Willelmus gnd Deckers van Wetten, Theodericus gnd 

Ansems soen smid en Goeswinus van Lijeshout smid hebben bedankt voor 

de goede justitie die hen gedaan is, wegens de dood van wijlen 

Gerardus Withoeft, veroorzaakt door Johannes Wert en zijn broer 

Stephanus Wert. (NB. Dit is geen zoenaccoord). 

 

Johannes frater quondam Gerardi dicti Withoeft Godefridus filius 

quondam Nijcholai de Beke Philippus filius Willelmi dicti Deckers 

(dg: soen) de Wetten et Theodericus dictus Ansems soen Goeswinus 

de Lijeshout fabri (dg: tam pro se quam pro suis here amicis et 

consanguineis) regratiati sunt se super bona justitia eis facta 

super nece quondam Gerardi Withoeft facta per Johannem Wert et 

Stephanum Wert eius fratrem in personam dicti quondam Gerardi ut 

dicebant. Testes #Meus et Lonijs# datum supra. 

 

BP 1176 f 126v 07 do 19-04-1380. 

Rijxkinus Hacke ev Eefsa dvw Johannes van Zeland droeg over aan 

Ambrosius zv Johannes zvw voornoemde Johannes van Zeland het deel, 

dat aan voornoemde Rijxkinus en zijn vrouw gekomen was na overlijden 

van Aleijdis wv voornoemde Johannes, in erfgoederen, die behoord 

hadden aan voornoemde Aleijdis wv Johannes van Zeland, en in de 

gemeint van Geffen. 

 

Solvit. 

Rijxkinus (dg: Hal) Hacke maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Eefse sue uxoris filie quondam Johannis de Zeland totam partem et 

omne jus sibi (dg: s) sue uxori successione advolutas #de morte 

quondam Aleijdis (dg: f) relicte dicti quondam Johannis# in 

hereditatibus que spectabant ad Aleijdem relictam quondam Johannis 

de Zeland predicti et in communitate de Gheffen ut dicebat 

hereditarie supportavit Ambrosio filio (dg: quondam) Johannis 

filii quondam Johannis de Zeland predicti promittens ratam servare 

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

supra. 

 

BP 1176 f 126v 08 za 28-04-1380. 

Danijel gnd Noe en Johannes, broers, kvw Arnoldus Vrient van Doerne, 

verkochten aan Elizabeth dvw Arnoldus Snavel een erfpacht van 1 mud 

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

(1) goederen van voornoemde wijlen Arnoldus Vrient, gnd het Goed te 

Veldheuvel, in Deurne, (2) goederen van voornoemde wijlen Arnoldus 

Vrient, gnd het Goed ten Kamp, in Someren, belast met grondcijnzen. 

 

Danijel dictus Noe et Johannes fratres liberi quondam Arnoldi 

Vrient de Doerne hereditarie vendiderunt Elizabeth filie quondam 

Arnoldi Snavel hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex bonis dicti quondam Arnoldi Vrient dictis tGoet te 

Velthoevel sitis in parochia de (dg: D) Doerne et ex attinentiis 

dictorum bonorum universis et singulis et ex bonis dicti quondam 

Arnoldi Vrient dictis tGoet ten Camp sitis in parochia de Zoemeren 

et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quoque 
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locorum consistentibus sive sitis ut dicebant promittentes super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi et sufficientem facere. Testes 

Scrage et Rover datum sabbato post cantate. 

 

BP 1176 f 126v 09 za 28-04-1380. 

Gerardus van Essche smid en Arnoldus zvw Willelmus van den Kerchoeve 

verklaarden een erfdeling te hebben gemaakt van een erfgoed gnd dat 

Heinkstbroek, in Esch. Gerardus kreeg een deel richting de plaats gnd 

die Voert, zoals afgepaald. 

 

Gerardus de Essche faber et (dg: Will) Arnoldus filius quondam 

Willelmi van den Kerchoeve palam recognoverunt divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quadam hereditate dicta dat 

Heijnxstbroec sita in parochia de Essche (dg: inter hereditatem) 

ut dicebat mediante qua divisione quedam pars dicte hereditatis 

sita versus locum dictum #die# Voert prout ibidem est palata ut 

dicebat dicto Gerardo cessit in partem super qua et jure 

renunciavit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 126v 10 za 28-04-1380. 

Voornoemde Arnoldus kreeg een deel richting het zuiden, zoals 

afgepaald. 

 

Et mediante qua divisione quedam pars dicte hereditatis sita 

versus meridiem dictum suden prout ibidem sita est et palata dicto 

Arnoldo cessit in partem ut alter recognovit [super] quibus et 

jure promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 126v 11 za 28-04-1380. 

Yudocus gnd Yoest Bruijstens soen droeg over aan Gerardus van Eijcke 

zvw Henricus Posteel 57 oude schilden, aan hem beloofd8 door Henricus 

Rijc, zijn zoon Johannes, Everardus van Onstaden en Walterus van 

Hijntam. 

 

Yudocus dictus Yoest Bruijstens soen quinquaginta septem aureos 

denarios antiquos communiter aude scilde vocatos promissos sibi ab 

Henrico Rijc Johanne eius filio Everardo de Onstaden et Waltero de 

Hijntam prout in litteris (dg: here) legitime supportavit Gerardo 

de Eijcke filio quondam Henrici Posteel cum litteris et jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 126v 12 vr 04-05-1380. 

Johannes zv Johannes Loet ev Goderadis dvw Nijcholaus van Arle droeg 

over aan Mijchael van Waelwijc, tbv Theodericus Wagebart, een 

erfpacht van ½ mud rogge, maat van Tilburg, met Kerstmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit (1) goederen van voornoemde wijlen 

Nijcholaus, gnd ten Leempoelen, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Berkel, (2) goederen van voornoemde wijlen Nijcholaus, in Tilburg, 

ter plaatse gnd Aan die Rijt, welke pacht aan voornoemde Johannes en 

Goderadis geschonken was. De brief overhandigen aan eerstgenoemde 

Johannes. 

 

Johannes filius Johannis Loet maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Goderadis filie quondam Nijcholai de Arle hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de (dg: Bu) Tilborch 

(dg: quam) quam se solvendam habere dicebat hereditarie 

nativitatis Domini (dg: ex) supra dicta bona tradendam ex bonis 

(dg: dictis) dicti (dg: -s) quondam Nijcholai dictis ten 

                         
8 Zie ← BP 1176 f 095v 22 vr 23-12-1379, belofte van dit bedrag. 
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Leempoelen sitis in Berkel (dg: .) ex bonis dicti quondam (dg: 

quond) Nijcholai sitis in parochia de Tilborch ad locum Aen die 

Rijt ut dicebat et quam paccionem predictus Johannes cum dicta 

Goderade nomine dotis sumpserat ut dicebat hereditarie supportavit 

Mijchaeli de Waelwijc ad opus Theoderici Wagebart promittens (dg: 

warandiam et ob) ratam servare et obligationem ex parte sui in 

dicta paccione deponere. Testes Rover et Lonijs datum in crastino 

ascensionis. Tradetur littera primodicto Johanni. 

 

BP 1176 f 126v 13 ma 07-05-1380. 

Johannes van Herzel droeg over aan Nijcholaus gnd Coel Keelbreker een 

hoeve, die behoord had aan het klooster Sint-Clara in Den Bosch, gnd 

te Overbeke, in Berlicum, welke hoeve voornoemde Johannes en Johannes 

Sceijvel zvw Godefridus Sceijvel in cijns verkregen hadden van vrouwe 

Agnes gnd van den Walde abdis en het klooster Sint-Clara, en van 

welke hoeve voornoemde Johannes de helft, die aan voornoemde Johannes 

Sceijvel behoorde, verworven had van voornoemde Johannes Sceijvel. 

 

Johannes de Herzel mansum quendam (dg: de) qui ad conventum 

monasterii sancte Clare in Busco spectare consueverat dictum 

communiter te Overbeke situm in parochia de Berlikem cum edificiis 

agris terris pratis pascuis et mericis ad eundem mansum 

spectantibus atque cum ceteris attinentiis eiusdem mansi singulis 

et universis ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in duro 

et in molli consistentibus sive sitis quem mansum cum dictis 

edificiis agris terris pratis pascuis et mericis et ceteris suis 

attinentiis predictis prefatus Johannes et Johannes Sceijvel 

filius quondam Godefridi Sceijvel erga (dg: dominam) #dominam# 

Agnetem dictam van den Walde abbatissam totumque conventum (dg: mo 

pred) monasterii predicti acquisiverat ad censum prout haec et 

alia in litteris scabinorum de Busco super hoc confectis plenius 

continentur #quas vidimus# et de quo manso cum suis edificiis 

agris terris pratis pascuis et mericis et cum ceteris attinentiis 

eiusdem mansi predictis predictus Johannes medietatem ad dictum 

Johannem Sceijvel spectantem erga eundem Johannem Sceijvel 

acquisiverat prout in litteris (dg: et quas litteras vidimus ... 

..) hereditarie (dg: supportavit) supportavit Nijcholao dicto Coel 

Keelbreker cum litteris et jure #et condicionibus in dictis 

litteris contentis# promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere exceptis censibus paccionibus #serviciis# et 

condicionibus omnibus et singulis in dictis litteris contentis. 

Testes Meus et Scrage datum secunda post exaudi. 

 

BP 1176 f 126v 14 ma 07-05-1380. 

Johannes zv Boudewinus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Boudewini prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 126v 15 ma 07-05-1380. 

Destijds hadden vrouwe Agnes gnd van den Walde abdis en het klooster 

van Sint-Clara in Den Bosch uitgegeven aan Johannes van Herzel en 

Johannes gnd Sceijvel9 zvw Godefridus Sceijvel (1) een hoeve gnd tot 

Overbeke, in Berlicum, voor (1a) een b-erfcijns van 80 pond geld, een 

helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, (1b) 4 

zester raapzaad, Bossche maat, met Kerstmis in het klooster te 

leveren. 

Vervolgens had voornoemde Johannes van Herzel tot extra onderpand 

                         
9 Zie ← BP 1175 f 293r 04 do 01-04-1372, overdracht van de helft van 

de hoeve door Johannes Sceijvel aan Johannes van Herzel. 
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gesteld (2) een kamp, dat was van wijlen zijn moeder Elizabeth, in 

Helmond, tussen wijlen Henricus ....llinc enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, en (3) de helft van een huis en erf, eertijds van wijlen 

Johannes gnd Brenthem, in Den Bosch, in de Kerkstraat, te weten de 

helft aan de kant van erfgoed van wijlen Franco van Gheel. {127r} 

Vervolgens had voornoemde Johannes Sceijvel tot extra onderpand 

gesteld (4) de helft van een hoeve die was van wijlen Petrus van 

Bruheze, ter plaatse gnd Udenhout. 

Bij de uitgifte werd het volgende afgesproken. 

Voornoemde Johannes en Johannes zullen 12 vrachten turf aan het 

klooster leveren, die zij uit moeten graven uit een moer, aan het 

klooster behorend, ter plaatse gnd die Hautart; ze mogen echter niet 

méér uitgraven: wat er meer is, is eigendom van het klooster. 

Zodra alle turf uit voornoemde moer is uitgegraven, zal het klooster 

een ander moer aanwijzen, binnen 2 mijl van de stad Den Bosch 

gelegen, om daaruit turf te graven. Voornoemde Johannes en Johannes 

mogen eerstgenoemd moer omwallen en het gebruiken, samen met anderen 

die daarin recht hebben, uitsluitend om te weiden en heide te steken. 

Voornoemde Johannes en Johannes zullen het klooster elk jaar twee 

vrachten hooi leveren. 

Voorts zullen voornoemde Johannes en Johannes voor het klooster 

jaarlijks 12 hoenderen verzorgen, die voornoemde Johannes en Johannes 

uit de cijnshoenderen van het klooster zullen krijgen, elk jaar tot 

het klooster om die hoenderen vraagt. 

Voornoemde Johannes en Johannes zullen jaarlijks aan de rentmeester 

van het klooster en zijn bode een maaltijd geven, als zij in Berlicum 

zijn om de cijnzen te heffen. 

Thans beloofde Nijcholaus gnd Coel Keelbreker {‘Hij’ verwierf de 

hoeve van voornoemde Johannes van Herzel} aan voornoemde Johannes en 

Johannes, voornoemd kamp van Johannes van Herzel, voornoemde helft 

van het huis en erf van wijlen Johannes Brenthen, en voornoemde helft 

van de hoeve van wijlen Petrus van Bruheze, en andere goederen van 

voornoemde Johannes en Johannes te vrijwaren van voornoemde cijns en 

voorwaarden. Nijcolaus zal die voortaan voor zijn rekening nemen. 

Zou voornoemde Nijcholaus later eerstgenoemde hoeve voor de cijns van 

80 pond, 4 zester raapzaad, en de overeengekomen voorwaarden, op 

willen geven, dan zal voornoemde Nijcholaus die hoeve slechts opgeven 

met een cijns van 40 pond aan voornoemde Johannes van Herzel te 

betalen, gaande uit (5) 2 kampen in Berlicum, (5a) een van 4 morgen, 

ter plaatse gnd die Bande Voert, tussen erfgoed van de monniken van 

Berna enerzijds en die Aa anderzijds, (5b) het andere gnd die Bungers 

Donk, 3 morgen, ter plaatse in het Westerbroek, tussen kvw Johannes 

gnd Mannie? enerzijds en erfg vw Johannes gnd Decker anderzijds, 

reeds belast met een b-erfcijns van 5 schelling voornoemd geld. 

 

Notum sit universis quod (dg: domicella) #domina# Agnes dicta van 

den Walde abbatissa totusque conventus monasterii sancte Clare in 

Busco mansum quendam dictum communiter tot Overbeke situm in 

parochia de Berlikem cum edificiis agris terris pratis pascuis et 

mericis ad eundem mansum spectantibus atque cum ceteris 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis ubicumque locorum 

tam in humido quam in sicco in duro et in molli consistentibus 

sive sitis dedissent ad annum et hereditarium censum Johanni de 

Herzel et Johanni dicto Sceijvel filio quondam Godefridi Sceijvel 

ab eisdem (dg: here) Johanne et Johanne hereditarie possidendum et 

habendum pro annuo et hereditario censu octuaginta librarum monete 

dando et solvendo prenominato conventui a Johanne et Johanne 

predictis hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini atque 

pro quatuor sextariis seminis raparum mensure de Busco dandis et 

solvendis prefato conventui a Johanne et Johanne predictis 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco in conventu predicto 
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tradendis et deliberandis ex manso et eius attinentiis singulis et 

universis supradictis [cum] deinde dictus Johannes de Herzel 

quendam campum ad se spectantem qui fuerat quondam Elizabeth sue 

matris situm in parochia de Helmont inter hereditatem quondam 

Henrici ....llinc ex uno et inter communem plateam ibidem ex alio 

atque medietatem ad se spectantem cuiusdam domus et aree (dg: 

site) que fuerat quondam Johannis dicti Brenthem site in Busco .. 

.... ecclesie videlicet illam medietatem domus et aree predicte 

que sita est versus hereditatem quondam Franconis de Gheel simul 

cum manso et eius attinentiis universis predictis pro solucione 

dicti census [octua]ginta librarum et quatuor sextariorum seminis 

raparum monete et mensure predictarum prefato convetui ad pignus 

imposuisset et jure hereditario firmiter obligasset 

 

1176 mf4 A 14 f.127. 

 Tercia post exaudi: dinsdag 08-05-1380. 

 

BP 1176 f 127r 01 ma 07-05-1380. 

et cum deinde dictus Johannes Sceijvel medietatem ad se spectantem 

(dg: m) cuiusdam mansi (dg: cum eius) qui fuerat quondam Petri de 

Bruheze siti in loco dicto Udenhout cum attinentiis eiusdem 

medietatis supradicti mansi singulis et universis (dg: simul) pro 

solucione dicti census octuaginta librarum et quatuor sextariorum 

seminis raparum monete et mensure predictarum simul cum dicto 

manso et eius attinentiis prescriptis prenominato conventui ad 

pignus imposuisset et jure hereditario firmiter obligasset additis 

condicionibus qui sequuntur primo videlicet quod antedicti 

Johannes et Johannes duodecim plaustra cespitum dicta communiter 

lofber voeder torfs prenominato conventui dabunt et exsolvent 

atque in prenominato conventu tradent et deliberabunt que duodecim 

plaustra (dg: ce) cespitum prenominati Johannes et Johannes 

effodient et effodi facient ad minus dampnum ex quadam hereditate 

dicta communiter communiter (dg: moe) #een# moer ad dictum 

conventum spectante sita in loco dicto die Hautart sub ista #enim# 

condicione quod antedicti Johannes et Johannes ultra huiusmodi 

duodecim plaustra cespitum annuatim in dicta hereditate moer 

vocata nullos cespites effodient seu effodi facient vel 

procurabunt sed residuum eiusdem hereditatis moer communiter (dg: 

..) nuncupate in usus ipsius conventus totaliter remanebit hoc 

eciam addito quod postquam prenominati Johannes et Johannes aut 

post eos eorum heredes omnes cespites ex dicta hereditate moer 

vulgaliter appellata effosserint seu effodi procuraverint extunc 

?menoratus conventus antedictis Johanni et Johanni quandam aliam 

hereditatem moer communiter vocatam assignabit atque tradet infra 

duos leucos ab oppido de Busco situatam ex qua prenominati 

Johannes et Johannes prefato conventui annuatim huiusmodi (dg: ce) 

duodecim plaustra cespitum deliberabunt iuxta modum (dg: predict) 

prescriptum preterea quod prenominati Johannes et Johannes 

primodictam hereditatem (dg: ci) moer communiter vocatam 

circumvallare valeant et huiusmodi hereditate simul cum reliquis 

jus in eadem habentibus utentur videlicet in pascendo et mericam 

merendo et non alias tenebunt eciam antedicti Johannes et Johannes 

dare et solvere prefato conventui anno quolibet hereditarie duo 

plaustra feni dicta communiter lofber voeder et ea in prenominato 

conventu deliberare preterea antedicti Johannes et Johannes 

servabunt (dg: pref) prenominato (dg: conventui) conventui 

annuatim et hereditarie duodecim capones quos predicti Johannes et 

Johannes recipient ex caponibus censualibus ipsius conventus atque 

super predictum mansum depascent et ibidem tenebunt vivos seu 

mortuos (dg: quoad usque dic) quoad usque dictus conventus eosdem 

habere voluerit tenebuntur insuper prenominati Johannes et 
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Johannes annuatim dare et (dg: d) p...care receptori reddituum 

dicti conventus et eius nuncio unam cenam dictam vulgaliter een 

maeltijt videlicet tempore quo idem receptor reddituum ....... 

census dicti conventus in Berlikem percipiet ac levabit omnibus 

dolo et fraude penitus exclusis prout in litteris quas vidimus #et 

quem mansum predictum cum suis attinentiis predictus erga dictum 

Johannem de Herzel acquisiverat# constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis Nijcholaus dictus Coel Keelbreker promisit super 

omnia ipse (dg: dictos Johannem et Johannem #et eorum .......# a 

predictis censu et paccione et aliis condicionibus omnibus et 

singulis predictis indempnes ser) atque dictos Johannem et 

Johannem atque dictum campum dicti Johannis de Herzel et dictam 

medietatem ad dictum Johannem de Herzel spectantem in dicta domo 

et area quondam Johannis Brenthen necnon dictam medietatem cum 

suis attinentiis ad dictum Johannem Sceijvel spectantem in dicto 

manso quondam Petri de Bruheze atque cetera eorum (dg: Jo) 

Johannis et Johannis bona a predicto censu paccione ac aliis 

condicionibus #....... ?oneribus# et conventionibus omnibus et 

singulis predictis #perpetue ....... observabit# et quod ipse (dg: 

Joh) Nijcolaus (dg: prefa) predictos censum paccionem et cetera 

omnia et singula predicta perpetue taliter dabit et persolvet ac 

faciet et adimplebit sic quod dictis Johanni et Johanni et eorum 

bonis predictis ac aliis bonis eorundem quibuscumque dampna exinde 

non eveniant quovismodo et si dictus Nijcholaus imposterum (dg: 

..) predictum mansum cum suis edificiis agris terris pratis 

pascuis et (dg: ..) mericis et cum (dg: cum) terris ceteris 

attinentiis eiusdem mansi singuilis et universis predictis pro 

solucione dicti census LXXX librarum et quatuor sextariorum 

seminis raparum et pro condicionibus et aliis oneribus predictis 

diutius tenere noluerit et resignare seu dimittere quod extunc 

dictus Nijcholaus predictum mansum cum dictis suis attinentiis non 

(dg: d) resignabit nec dimittet nisi cum hereditario censu XL 

librarum dicte monete prefato Johanni de Herzel solvendo annuatim 

et hereditarie solvendo et recipiendo ex duobus campis sitis in 

parochia de Berlikem quorum unus quatuor iugera terre continens 

(dg: sito) in loco dicto die Bande Voert inter hereditatem 

monachorum de Berna ex uno et inter aquam die Aa vocatam ex alio 

et alter campus dictus die Bungers Donc tria iugera terre 

continens in loco dicto int Westerbroec inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis dicti Mannie? ex alio! et inter 

hereditatem heredum quondam Johannis dicti Decker ex alio sunt 

situati ut dicebat #et quem censum XL librarum dictus Nijcholaus 

....... conventui ad et supra dictos duos campos assignavit# (dg: 

et qu. cens) de q quodam censu XL librarum dictus Nijcholaus 

promisit super omnia in hoc eventu scilicet si ipse predictum 

mansum cum suis attinentiis predictis resignaverit seu dimiserit 

#....... .......# warandiam (dg: et aliam) ex iamdictis duobus 

campis et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu 

quinque solidorum dicte monete ex (dg: dictis du) iamdictis duobus 

campis prius solvendis et promisit super habita et habenda in hoc 

eventu (dg: #.......# predictum mansum cum suis attinentiis) 

scilicet si ipse Nijcholaus predictum mansum cum suis attinentiis 

resignaverit seu dimiserit ut prefatur (dg: dicto) iamdictos (dg: 

cam) duos campos pro solucione dicti censu XL librarum dicte 

monete sufficientes facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 127r 02 ma 07-05-1380. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Johannes van Herzel 50 

Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen, en 65 Brabantse 

dobbel met Sint-Jan over 1 jaar. 
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Dictus Nijcholaus promisit dicto Johanni de Herzel L Brabant 

dobbel #seu valorem# ad nativitatis Domini proxime et LXV Brabant 

#dobbel seu valorem# a nativitatis Johannis proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 127r 03 di 08-05-138010. 

Nijcholaus gnd Nijcoel Scaden zvw Nijcholaus gnd Nijcoel Scaden droeg 

over aan Gerardus zvw Henricus van Os ½ morgen land ter plaatse gnd 

Peper, in een kamp gnd Korenkoper Kamp, welke ½ morgen Gerardus 

Scaden oom van voornoemde Nijcholaus aan hem vermaakt had. 

 

Nijcholaus dictus Nijcoel Scaden filius quondam Nijcholai dicti 

Nijcoel Scaden dimidium iuger terre situm in loco dicto Peper in 

campo dicto der Korencoper Camp quod (dg: juger terre) dimidium 

iuger terre Gerardus Scaden avunculus olim predicti Nijcholai sibi 

legaverat ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo filio quondam 

Henrici de Os promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Cnode et Rover datum tercia post exaudi. 

 

BP 1176 f 127r 04 di 08-05-1380. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Henricus Keelbreker verpachtte aan Johannes, 

Lambertus, Henricus Noet, Aghata, Fijssia en Elizabeth, kvw Arnoldus 

van Enghelant, goederen, behorend aan het klooster Sint-Clara in Den 

Bosch, gelegen te Rosmalen, ter plaatse gnd Engeland, zoals die 

goederen behoord hadden aan wijlen hr Willelmus van Den Bosch ridder, 

en zoals Arnoldus van Enghelant die goederen als hoevenaar bezat, 

voor een periode van 7 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande, per jaar 

voor (1) 9 mud 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

voornoemd klooster te leveren, (2) 6 oude schilden, met Lichtmis te 

betalen. 

Nijcholaus zal de helft krijgen van al het koren dat nu op de 

goederen staat. Hij mag mest en stro naar believen afvoeren. 

Nijcholaus mag een berging en een schop verwijderen die daar staan, 

over het water. 

De pachters zullen de goederen in het achtste jaar te pachters recht 

bezitten. 

De afspraken voor de komende 7 jaar zijn als volgt. 

Elk jaar zullen de pachters voor voornoemde Nijcholaus en het 

klooster op een moer van voornoemd klooster, ter plaatse gnd Hautart, 

12 vrachten turf uitgraven en drogen. Ze zullen voor eigen rekening 2 

vrachten voer in het klooster afleveren. Op de zondag na Sint-Andreas 

zullen ze op de goederen van Overbeke, namens en tbv het klooster, 12 

kapoenen in ontvangst nemen, die zij zullen onderhouden totdat het 

klooster erom vraagt. Ze zullen de bode van het klooster vervoeren, 

zoals gewoonte is. Ze zullen voor voornoemde Nijcholaus dienen {127v} 

met kar en beesten, elk jaar voor een periode van 7 dagen, zodra ze 

door voornoemde Nijcholaus of het klooster daarom zijn verzocht. Ze 

zullen de gebouwen onderhouden van wanden en dak. Zouden de gebouwen 

door hun onachtzaamheid verloren gaan, dan zullen ze het klooster 

schadeloos houden. Zou gedurende de 8 jaar een van de gebouwen door 

pech te gronde gaan, dan zullen ze dat, voor hun rekening, opnieuw 

laten bouwen; daarbij zal het klooster hout en ijzeren spijkers 

leveren en voor de werklieden zorgen. 

De pachters, en met hen Jacobus van Enghelant en zijn broer Lambertus 

van Enghelant beloofden de voorwaarden na te komen. 

 

....... libere ....... ....... 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Henrici Keelbreker (dg: sup) 

bona ad conventum sancte Clare in Busco spectantia sita in 

                         
10 Zie GAH THG regest 844a, dinsdag 08-05-1380. 
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parochia de (dg: Berlikem) Roesmalen ad locum dictum Engelant cum 

suis attinentiis singulis et universis quoque locorum 

consistentibus sive sitis prout huiusmodi bona cum suis 

attinentiis ad dominum quondam Willelmum de Buscho militem 

spectare consueverant et Arnoldus de Enghelant huiusmodi bona cum 

suis attinentiis tamquam colonus possidere et colere consuevit ut 

dicebat dedit ad annum pactum Johanni (dg: de E filio Arnoldi de 

Engelant) Lamberto Henrico Noet Aghate Fijssie et Elizabeth pueris 

quondam Arnoldi de Enghelant ab eisdem ad spacium septem annorum 

post festum penthecostes proxime futurum sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum septem annorum pro novem modiis et tribus 

sextariis siliginis mensure de Busco dandis et solvendis sibi ab 

alio anno quolibet dictorum septem annorum purificatione et in 

dicto conventu sancte (dg: sancte) Clare tradendis atque pro sex 

aude scilde dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum septem 

annorum (dg: ut) purificatione additis condicionibus sequentibus 

primo scilicet quod (dg: dicti cond) dictus Nijcholaus (dg: d) 

habebit et obtinebit medietatem omnium bladorum seminatorum pro 

presenti supra dicta bona cum suis attinentiis item quod dictus 

(dg: B) Nijcholaus libere poterit amovere et deportare fimum et 

stramina consistentes pro presenti supra dicta bona et (dg: lib) 

idem Nijcholaus libere poterit deponere et amovere unum granarium 

dictum berch et domunculam dictam scop consistentes ibidem (dg: ab 

altera p) ultra aquam ab altera parte dictorum bonorum item quod 

dicti conductores octavo anno scilicet anno dictos septem annos 

sine medio sequente dicta bona cum suis attinentiis ad jus coloni 

possidebunt item quod dicti conductores effodient seu effodi 

procurabunt #et siccabunt# (dg: dicto) pro dicto Nijcholao 

conventui sancte Clare predicto supra hereditatem dictam moer 

spectantem ad dictum conventum ad locum dictum Hautart situatam 

quolibet dictorum septem annorum duodecim plaustra cespitum dicta 

lofber voeder #et dabunt et duo plaustra feni dicta lofber voeder# 

et in dicto conventu deliberabunt sub eorum laboribus et expensis 

item quod dicti conductores quolibet anno dictorum septem annorum 

dominica die post festum Andree recipient supra bona de Overbeke 

ex parte et nomine dicti conventus et ad opus eiusdem duodecim 

capones et illos tenebunt et enutrient extunc quousque dictus 

conventus huiusmodi capones auferri faciet ac demandabit item quod 

dicti conductores dictis septem annis durantibus vehere tenebuntur 

ministrum dicti conventus prout moris est dummodo et quando idem 

minister venerit apud (dg: Buscumducis) dictum conventum item quod 

dicti conductores (dg: serv) pro dicto Nijcholao servare 

tenebuntur ....... 

 

1176 mf4 B 01 f.127v. 

 Quinta post exaudi: donderdag 10-05-1380. 

 Sexta post exaudi: vrijdag 11-05-1380. 

 

BP 1176 f 127v 01 di 08-05-1380. 

dicto conventui quolibet anno dictorum septem annorum cum suo 

curru et bestiis suis per spacium septem dierum dummodo et quande 

ipsi ad hoc faciendum a prefato Nijcholao seu a dicto conventu 

fuerint requisiti item quod dicti conductores edificia dictorum 

bonorum dictis septem annis durantibus in bona disposicione de 

tecto et parietibus conservabunt et tenebunt item si contingat 

quod deus avertat edificia dictorum bonorum per negligentiam 

dictorum conductorum aut suorum famulorum annulari deperire et 

destrui dictis septem annis durantibus et hoc per famam publicam 

aut per testimonium duorum vicinorum ibidem probari poterit et 

docere quod extunc dicti conductores dampna dicto conventui exinde 

eventura refundent et restituent atque refundere et restituere 
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tenebuntur dicto conventui item si contingat aliquid edificiorum 

bonorum predictorum dictis octo annis durantibus destrui perire 

aut annulari infortunio ventorum vel aquarum seu per commune 

infortunium aut per i-mucos? communis patere id dicti conductores 

reedificare facient et procurabunt sub suis laboribus et expensis 

videlicet dictus conventus ad huiusmodi reedificationem et 

structuram ligna et clavos ferreos dabit et ministrabit ac 

deliberabit et operarios procurabit et sub istis condicionibus 

promisit warandiam pro premissis et aliam obligationem 

obligationem deponere et alii #et cum eis Jacobus de Enghelant et 

Lambertus de Enghelant eius frater# repromiserunt indivisi super 

habita et habenda et condiciones predictas facere et tenere sic 

quod dicto Nijcholao dampna exinde non eveniant quovismodo. Testes 

Cnode et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 127v 02 di 08-05-1380. 

Voornoemde 6 pachters, Jacobus van Enghelant en Lambertus van 

Enghelant beloofden aan voornoemde Nijcholaus 50 oude schilden, een 

helft te betalen met Kerstmis aanstaande en de andere helft met 

Kerstmis over 3 jaar. 

 

Dicti sex conductores #(dg: Jacobus de Enghelant) Jacobus de 

Enghelant et Lambertus de Enghelant# promiserunt dicto Nijcholao 

(dg: X. XV) #quinquaginta# aude scilde mediatim nativitatis Domini 

proxime et mediatim (dg: ad) a nativitatis Domini proxime ultra 

tres annos persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 127v 03 di 08-05-1380. 

Voornoemde zes beloofden Jacobus en Lambertus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dicti sex promiserunt Jacobum et Lambertum a toto neg..... ....... 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 127v 04 do 10-05-1380. 

Rodolphus Molijart en zijn vrouw Mechtildis dvw Johannes Bode droegen 

over aan Godefridus Andries soen het vruchtgebruik, aan voornoemde 

Mechtildis behorend, in (1) een stuk land, 3 lopen rogge groot, in 

Berghem, ter plaatse gnd Bettoneij, tussen Godefridus Andries soen 

enerzijds en Rutgherus Sceijmers anderzijds, (2) een stuk land, 2 

lopen rogge groot, in Berghem, naast Henricus Reijmbouts soen, (3) 

een stuk land, 2 lopen rogge groot, in Berghem, achter de tuin gnd 

Volpen Hof, tussen Johannes gnd Bollen enerzijds en een zekere Bollen 

van den Camp anderzijds, (4) een stuk land, 1 lopen rogge groot, in 

Berghem, tussen voornoemde Godefridus Andries soen enerzijds en 

Zegherus gnd Amerijs anderzijds, (5) een stuk land, 2 lopen groot, in 

Berghem, tussen Truda ev Gerardus van den Camp enerzijds en Hubertus 

van Moenle anderzijds, (6) 5½ hont land, in Berghem, ter plaatse gnd 

Cauwelille, (7) en in alle andere erfgoederen van voornoemde 

Mechtildis, onder Berghem, uitgezonderd jaarlijkse cijnzen. 

 

Rodolphus Molijart maritus legitimus (dg: .) Mechtildis filie 

quondam Johannis Bode et dicta Mechtildis cum eodem tamquam cum 

tutore usufructum dicte Mechtildi competentem in pecia terre tria 

lopina siliginis in semine capiente sita in parochia de Berchen in 

loco dicto Bettoneij inter hereditatem Godefridi Andries soen ex 

uno et inter hereditatem Rutgheri Sceijmers ex alio atque in pecia 

terre (dg: sita in dicta parochia) duo lopina siliginis in semine 

capiente sita in dicta parochia (dg: in loco dicto) contigue iuxta 

hereditatem Henrici Reijmbouts soen item in pecia terre duo lopina 

siliginis in semine capiente sita in dicta parochia retro ortum 
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dictum Volpen Hof inter hereditatem Johannis dicti Bollen ex uno 

et inter hereditatem cuiusdam dicti Bollen van den Camp ex alio 

item in pecia terre unum lopinum siliginis in semine capiente sita 

in dicta parochia inter hereditatem dicti Godefridi Andries soen 

ex uno et inter hereditatem Zegheri dicti Amerijs ex alio ut 

dicebat item in pecia terre duo lopina! in semine capiente sita in 

dicta parochia inter hereditatem Trude uxoris Gerardi van den Camp 

ex uno et inter hereditatem Huberti de Moenle ex alio ut dicebat 

(dg: item) atque in quinque et dimidio hont terre sitis in dicta 

parochia in loco dicto Cauwelille ut dicebant (dg: legitime 

supportaverunt dicto Godefrido Andries soen promittens) atque in 

omnibus aliis hereditatibus #dicte Mechtildis# sitis infra 

parochiam (dg: ?de) predictam exceptis censibus annuis 

supportaverunt dicto Godefrido Andries soen promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Meus et 

Scrage datum quinta post (dg: vocem) exaudi. 

 

BP 1176 f 127v 05 do 10-05-1380. 

Walterus Pigge beloofde aan Godescalcus Roesmont gedurende 5 jaar, 

elk jaar met Lichtmis, 21 lopen rogge, Bossche maat, in Den Bosch te 

leveren. 

 

#(dg: Godescalcus)# Walterus Pigge promisit super omnia se daturum 

et soluturum Godescalco Roesmont ad spacium quinque annorum (dg: 

anno) sine medio sequentium anno quolibet eorundem XXI lopinos 

siliginis mensure de Busco ad purificationem persolvendos et in 

Busco tradendos et primo termino purificatione proxime. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 127v 06 do 10-05-1380. 

Nijcholaus Hel beloofde aan Godescalcus Roesmont, gedurende 5 jaar, 

elk jaar met Lichtmis, 28 lopen rogge, Bossche maat, en 1 steen vlas, 

bereid tot de hekel, in Den Bosch te leveren. 

 

Nijcholaus Hel promisit super omnia se daturum (dg: daturum) et 

soluturum Godescalco Roesmont ad spacium quinque annorum sine 

medio sequentium anno quolibet XXVIII lopinos siliginis mensure de 

Busco et unum steen lini parati ad scalcrum ad purificationem 

persolvendos et pro primo termino purificatione proxime in !in 

Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 127v 07 do 10-05-1380. 

Henricus Bac zvw Ghibo van Loen droeg over aan Erardus gnd Erijt den 

Proijser het deel, behorend aan hem en aan zijn zuster Hadewigis, in 

goederen gnd te Klappenschoer, die waren van wijlen voornoemde Ghibo, 

waarin Johannes die Bouter woonde, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout. 

 

Henricus Bac filius quondam Ghibonis de Loen (dg: s) totam partem 

et omne jus sibi et Hadewigi sue (dg: uxo) sorori competentes 

quovismodo in bonis dictis (dg: d) te Clappenscoer qui fuerant 

quondam dicti Ghibonis et in quibus Johannes die Bouter morari 

consuevit sitis in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout 

et in attinentiis dictorum bonorum singulis et universis ut 

dicebat hereditarie supportavit Erardo dicto Erijt den Proijser 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui et dicte 

Hadewigis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 127v 08 do 10-05-1380. 

Gerardus gnd Broes soen van der Wedehagen verkocht aan Willelmus van 

Orthen zvw Johannes van Buedel 1/6 deel, dat aan hem gekomen was na 
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overlijden van zijn broer Everardus, in goederen gnd ter Wedehagen, 

in Uden, belast met de grondcijns en 1/6 deel van een erfpacht van 4 

mud rogge. 

 

Gerardus dictus #Broes soen# van der Wedehagen sextam partem sibi 

de morte quondam Everardi (dg: van der Wedehagen) #sui fratris# 

successione advolutam in bonis dictis ter Wedehagen sitis in 

parochia de Uden et in attinentiis eorundem bonorum quoque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat hereditarie vendidit (dg: 

Ger) #Willelmo# de Orthen filio quondam Johannis de Buedel 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini (dg: ducis) fundi et sexta parte hereditarie paccionis 

quatuor modiorum siliginis ex (dg: -inde solvendis) dicta sexta 

parte solvendis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 127v 09 do 10-05-1380. 

Petrus zvw Johannes gnd Leijten soen droeg over aan zijn broer 

Henricus een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit 4 lopen roggeland, in Gestel nabij Herlaar, ter 

plaatse gnd op die Loekart, welke pacht aan hem was verkocht door 

Godefridus zvw Walterus gnd Arts soen van Ghestel. 

 

Petrus filius quondam Johannis dicti Leijten soen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione ex quatuor lopinatis terre siliginee 

sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto op die 

Loekart venditam sibi a Godefrido filio quondam Walteri dicti Arts 

soen de Ghestel prout in litteris hereditarie supportavit Henrico 

suo fratri cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 127v 10 ±do 10-05-1380. 

Willelmus van Berze schoenmaker en Erevardus zvw Gerardus van den 

Kerchove van Berze maanden 3 achterstallige jaren van hun deel in een 

b-erfcijns van 30 schelling geld, die Johannes Prime? beloofd had aan 

Willelmus van Vessem smid, met Pinksteren te betalen, gaande uit 1½ 

morgen land, gelegen achter Porta Celi, tussen wijlen Arnoldus zv 

Tielkinus enerzijds en wijlen Arnoldus van Erpe handschoenmaker 

anderzijds. 

 

Willelmus de Berze sutor et Erevardus filius quondam Gerardi van 

den Kerchove de Berze totam partem eis competentem in hereditario 

censu triginta solidorum monete quem Johannes Prime? promisit se 

daturum et soluturum Willelmo de Vessem fabro hereditarie 

penthecostes de uno et dimidio iugeribus terre sitis retro Portam 

Celi inter hereditatem quondam Arnoldi filii Tielkini ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi quondam de Erpe cirothecarii ex alio 

monuit de tribus annis. Testes Meus et Lo[nijs] datum ........ 

 

BP 1176 f 127v 11 ±do 10-05-1380. 

Walterus gnd Claes soen van Hijntam en zijn vrouw Yda wv Walterus gnd 

Scutter droegen over aan Arnoldus Stout zv voornoemde Yda het 

vruchtgebruik, dat voornoemde Yda heeft, in een huis11, erf en tuin 

in Hintham, tussen Henricus zvw Everardus van Hijntam enerzijds en 

Wautgherus van Hijntam anderzijds. 

 

(dg: Yd) Walterus (dg: f) dictus Claes soen de Hijntam maritus 

legitimus ut asserebat Yde sue uxoris relicte quondam Walteri 

                         
11 Zie → BP 1176 f 127v 16 vr 11-05-1380, overdracht van dit huis, 

erf en tuin. 
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dicti Scutter et dicta Yda cum eodem tamquam cum tutore usufructum 

quem dicta Yda habuit in domo et area (dg: sita) et orto sitis in 

Hijntam inter hereditatem Henrici filii quondam Everardi de 

Hijntam ex uno et inter hereditatem Wautgheri de Hijntam ex alio 

ut dicebant supportaverunt Arnoldo Stout filio dicte Yde 

promittentes ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 127v 12 ±do 10-05-1380. 

Nijcholaus uter Hasselt beloofde aan Willelmus Coelner 18¼ oude 

schilden met Sint-Jacobus aanstaande te betalen. 

 

Nijcholaus uter Hasselt promisit Willelmo Coelner XVIII aude 

scilde et quartam partem unius aude scilt seu valorem ad Jacobi 

proxime persolvendas. Testes datum s[upra]. 

 

BP 1176 f 127v 13 ±do 10-05-1380. 

Gerardus van Vladeracken beloofde aan Henricus Jozollo etc 25 oude 

Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Gerardus de Vladeracken promisit Henrico Jozollo etc XXV scilde 

antiqua Francie ad Jacobi proxime persolvenda sub pena II. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 127v 14 ±do 10-05-1380. 

Johannes gnd Kammaker verklaarde dat Johannes zv Hermannus van 

Eijndoven en Belija gnd van Zonne hem betaald hebben 14 gouden dobbel 

mottoen geld van Holland, aan Elizabeth ev eerstgenoemde Johannes 

beloofd12 door voornoemde Johannes zv Hermannus en Belija, 

uitgezonderd 6½ schild, 12 plakken voor 1 schild gerekend, en 3 

plakken, die nog aan eerstgenoemde Johannes verschuldigd blijven. 

Eerstgenoemde Johannes droeg die 6½ schild 3 plakken over aan 

Henricus zvw Walterus van Riel. 

 

Johannes dictus Kammaker palam recognovit sibi Johannem filium 

Hermanni de Eijndoven et Belijam dictam de Zonne satis fecisse de 

quatuordecim aureis denariis communiter dobbel mottoen vocatis 

monete Hollandie promissis Elizabeth uxori primodicti {er staan 

twee puntjes} (dg: ad opus) a dictis Johanne filio Hermanni et 

Belija prout in litteris exceptis sex et dimidio scilt XII placken 

pro scilt computato #et tribus placken# primodicto Johanni ad hoc 

restantibus ut dicebat et predictus Johannes dictos sex et 

dimidium scilt #et 3 placken# supportavit Henrico filio quondam 

(dg: H) Walteri de Riel cum (dg: su) litteris et jure. Testes Meus 

et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 127v 15 ±do 10-05-1380. 

Henricus Rijc beloofde aan Henricus van den Velde 15 gulden peter met 

Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

Henricus Rijc promisit Henrico van den Velde XV gulden peter ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 127v 16 vr 11-05-1380. 

Arnoldus Stout zv Amelius van Haren droeg voornoemd huis13, erf en 

tuin over aan Henricus gnd Scoteldreijer van der Hagehorst. 

 

                         
12 Zie ← BP 1176 f 116v 09 vr 05-08-1379, belofte van dit bedrag. 
13 Zie ← BP 1176 f 127v 11 ±do 10-05-1380, overdracht vruchtgebruik 

in dit huis, erf en tuin. 
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Arnoldus Stout #filius (dg: quondam) Amelii de Haren# dictam domum 

aream et ortum supportavit Henrico dicto Scoteldreijer van der 

Hagehorst (dg: supportavit) cum omnibus litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Scrage et Lonijs datum sexta post exaudi. 

 

BP 1176 f 127v 17 vr 11-05-1380. 

Johannes Melijs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Melijs soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 B 02 f.128. 

 Quinta post exaudi: donderdag 10-05-1380. 

 Sexta post exaudi: vrijdag 11-05-1380. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 17-05-1380. 

 

BP 1176 f 128r 01 do 10-05-1380. 

Arnoldus gnd Groet Art zvw Arnoldus gnd Groet Art droeg over aan 

Petrus Pouwels soen een b-erfcijns van 3 pond 5 schelling geld, die 

voornoemde Petrus beloofd had aan eerstgenoemde Arnoldus, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit 7 hont land in Berghem, op de 

gemeint, tussen Heijlwigis Wonders enerzijds en Arnoldus van den 

Vlasven anderzijds en uit alle andere goederen van voornoemde Petrus. 

 

Arnoldus dictus Groet Art filius quondam Arnoldi dicti Groet Art 

hereditarium censum trium librarum et quinque solidorum monete 

quem Petrus Pouwels soen promisit se daturum et soluturum 

primodicto Arnoldo hereditarie nativitatis Domini ex septem hont 

terre sitis in parochia de Berchen supra communitatem inter 

hereditatem Heijlwigis Wonders ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

van den Vlasven ex alio atque ex ceteris bonis omnibus dicti Petri 

quoque locorum sitis prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Petro cum litteris et jure promittens ratam et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Heijme et (dg: Meus datum supra) et 

Meus datum quinta post exaudi. 

 

BP 1176 f 128r 02 do 10-05-1380. 

Arnoldus gnd Groet Art droeg over aan Petrus Pouwels soen een 

b-erfcijns van 40 schelling, met Kerstmis te betalen, gaande uit 1½ 

morgen land, op de gemeint van Berghem, tussen Heijlwigis Wonders 

enerzijds en erfg van Margareta Bouwekens anderzijds. 

 

Arnoldus dictus Groet Art hereditarium censum XL solidorum quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie nativitatis Domini ex uno et 

dimidio iugeribus terre sitis supra communitatem de Berchen inter 

hereditatem Heijlwigis Wonders ex uno et inter hereditatem (dg: 

Marg) heredum Margarete Bouwekens ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Petro Pouwels soen promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 128r 03 do 10-05-1380. 

Ghisbertus Herinc zvw Goeswinus Herinc, Egidius van den Dijstelberch 

en zijn vrouw Aleijdis dvw voornoemde Goeswinus droegen over aan 

Godefridus van den Kolke en zijn broer Johannes een erfpacht van 1 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 3 

stukjes land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, (1) 1 deel land 

gnd dat Geldberg, (2) een deel land gnd Brugakker, (3) een ander deel 

land gnd die Strepen, welke pacht voornoemde wijlen Goeswinus 

verworven had van Yda dvw Lucas van Brugghen. 
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Ghisbertus Herinc #filius quondam Goeswinus! Herinc# et Egidius van 

den Dijstelberch maritus legitimus ut asserebat Aleijdis sue 

uxoris filie dicti quondam Goeswini et dicta Aleijdis cum eodem 

tamquam cum tutore etc hereditariam paccionem unius sextarii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione de 

tribus particulis terre sitis in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Bruggen (dg: ...) inferius nominatis videlicet de #una# 

portione terre dicta dat Gheltberch de portione terre dicta 

Brugacker et de alia portione terre dicta die Strepen quam 

paccionem dictus quondam Goeswinus erga Ydam filiam quondam Luce 

de Brugghen acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Godefrido van den Kolke et Johanni suo fratri cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum et heredum dicti quondam Goeswini 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 128r 04 do 10-05-1380. 

Voornoemde Ghisbertus, Egidius en Aleijdis gaven uit aan Ambrosius 

gnd Broes Balen soen 1/3 deel van 1 bunder beemd, gnd Teten Heuvel, 

in Rosmalen, tussen erfgoed gnd Zonmans Kempken enerzijds en Amelius 

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

40 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Ambrosius tot onderpand het 1/3 deel dat 

aan hem behoort. 

 

Dicti Ghisbertus Egidius et Aleijdis ut supra terciam partem unius 

bonarii prati dicti Teten Hoevel siti in parochia de Roesmalen 

inter hereditatem dictam communiter Zonmans Kempken ex uno et 

inter hereditatem Amelii apothecarii ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Ambrosio dicto #Broes# Balen soen ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu XL solidorum monete 

dando sibi a (dg: -b) dicto Ambrosio hereditarie Martini ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dicti 

census dictus Ambrosius unam terciam partem ad se spectantem in 

dicto bonario prati ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 128r 05 do 10-05-1380. 

Voornoemde Ambrosius gaf uit aan Adam van den Kerchoeve de helft van 

voornoemd 1/3 deel van voornoemde bunder beemd; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-

Martinus te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Adam 

zijn 1/3 deel in deze bunder beemd tot onderpand. 

 

Dictus Ambrosius medietatem predicte tercie partis dicti bonarii 

prati dedit ad hereditarium censum Ade (dg: f) van den Kerchoeve 

ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu XXti 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie Martini ex dicta 

medietate dicte tercie partis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem dicti census XXti dictus Adam terciam partem ad se 

spectantem in dicto bonario prati pro solucione dicti census ad 

pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 128r 06 do 10-05-1380. 

Egidius van Doorn meester van het Groot Gasthuis in Den Bosch 

verpachtte aan Johannes van de Weije de goederen, aan het gasthuis 

behorend, in Gemonden, zoals de hoevenaar die thans bezit, voor een 

periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande, elk jaar voor 10 

mud rogge, 2 mud gerst, ½ mud raapzaad, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren. Johannes zal de goederen in het zesde jaar te pachters recht 
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bezitten. Gedurende 6 jaar zal Johannes de helft betalen van de 

grondcijns, aan het gasthuis 4 steen vlas, bereid tot de hekel, 

leveren, en een behoorlijke zeinde geven. Het gasthuis zal op de 

goederen 12 vrachten turf laten uitgraven, en Johannes zal die in Den 

Bosch, in het gasthuis, af moeten leveren. Johannes zal elk jaar op 

de goederen, op een aan te wijzen plaats, 2 vrachten hout, gnd rijs, 

snijden, en die in het gasthuis afleveren. Johannes zal verder geen 

hout zagen, behalve uitsluitend wat hij nodig heeft voor het 

onderhoud van de hekken, en dat dan te snijden op een plaats die hem 

zal worden aangewezen. Alle beesten en klein vee op de goederen zijn 

voor de helft van het gasthuis en voor de andere helft van Johannes. 

Het gasthuis krijgt de helft van de oogSint- Johannes zal de gebouwen 

onderhouden, te pachters recht. 

 

Egidius de Spina (Dg: et Arnoldus Koijt) magistri et gubernatores 

maioris hospitalis in Busco #cum consensu et voluntate provisorum 

dicti hospitalis# bona ad dictum hospitale spectantia sita in 

parochia de Ghemonden cum suis attinentiis universis quoque 

locorum sitis prout colonus eorundem ea possidet tamquam colonus 

pro presenti ut dicebat dedit ad annuum pactum Johanni van de 

Weije ab eodem ad spacium (dg: sex) #quinque# annorum a festo 

penthecostes proxime futuro sine medio sequentium possidenda anno 

quolibet dictorum (dg:L sex) #quinque# annorum pro decem modiis 

siliginis (dg: mensure) duobus modiis ordei dimidio modio seminis 

raparum mensure de Busco dandis dicto hospitali a dicto Johanne 

anno quolibet dictorum quinque annorum purificatione et pro primo 

termino purificatione proxime additis condicionibus sequentibus 

primo (dg: d) quod dictus Johannes dicta bona cum suis attinentiis 

sexto anno scilicet anno dictos quinque annos sine medio sequente 

ad jus coloni possidebit item quod dictus Johannes solvet 

medietatem census domini fundi ex dictis bonis de jure dictis sex 

annis durantibus et quod dictus Johannes dabit dicto hospitali 

anno quolibet dictorum sex annorum quatuor steen lini parati ad 

scalcrum et decentem curiabilitatem dictam zeijnde item quod (dg: 

dictus Johannes) dictum (dg: -s) hospitale effodiet et effodi 

procurabit supra dicta bona duodecim plaustra cespitum et dictus 

Johannes eos deliberare tenibitur in Busco in dicto hospitali anno 

quolibet dictorum sex annorum item quod dictus Johannes (dg: de s) 

anno quolibet dictorum sex annorum #se#cabit supra dicta bona 

#?supra bona sibi assignanda# duo plaustra lignorum dictorum rijs 

et illa deliberare in dicto hospitali item quod dictus Johannes 

non secabit alia ligna vel ramos supra dicta bona cum suis 

attinentiis nisi solum quibus indiguerit pro conservacione sepium 

dictorum bonorum cum suis attinentiis scilicet illa ligna et (dg: 

.) ramos dictus Johannes secabit in (dg: ..) illis bonis in quibus 

hoc (dg: ex) ei (dg: ex) a magistris dicti hospitalis seu ab eorum 

nuntio !et non alibi item quod omnes bestie et pecoralia bona que 

erunt supra dicta bona dictis sex annis durantibus erunt mediatim 

dicti hospitalis et mediatim dicti Johannis item quod dictum 

hospitale habebit medietatem omnium (dg: tr al) fructuum dictorum 

oeft qui crescent supra dicta bona item quod dictus Johannes 

edificia dictorum bonorum in bona disposicione conservabit ad jus 

coloni #dictis sex annis durantibus# promittens ut supra ratam 

servare dictis sex annis durantibus #et aliam obligationem dictum 

hospitale deponet# et alter repromisit super omnia et dictas 

condiciones adimplere. Testes (dg: d) Heijme et Lonijs datum 

supra. 

 

BP 1176 f 128r 07 vr 11-05-1380. 

Walterus zv Danijel van den Stadeacker en zijn vrouw Elizabeth dvw 

Rutgherus van der Heijden droegen over aan de broers Willelmus, 
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Petrus en Arnoldus, kvw Willelmus van den Hoernic bvw Henricus van 

den Hoernic, het vruchtgebruik, dat aan voornoemde Elizabeth behoort, 

in alle goederen van wijlen voornoemde Henricus van den Hoernic, die 

eertijds ev voornoemde Elizabeth was. 

 

Walterus filius Danijelis (dg: de Ack ..) van den Stadeacker 

maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Rutgheri (dg: de) van der Heijden et dicta Elizabeth cum eodem 

tamquam cum tutore usufructum dicte Elizabeth competentem in 

omnibus et singulis bonis quondam Henrici van den Hoernic mariti 

legitimi olim dicte Elizabeth quoque locorum consistentibus sive 

sitis ut dicebant supportaverunt (dg: Henrico) Willelmo Petro et 

Arnoldo fratribus liberis quondam Willelmi van den Hoernic fratris 

dicti quondam Henrici promittentes ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte eorum deponere. Testes Scrage et Lonijs 

datum sexta post exaudi. 

 

BP 1176 f 128r 08 vr 11-05-1380. 

Voornoemde Willelmus, Petrus en Arnoldus beloofden aan voornoemde 

Elizabeth een lijfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

te leveren, gaande uit al hun goederen. 

 

Dicti Willelmus Petrus et Arnoldus promiserunt indivisi super 

omnia se daturos et soluturos dicte Elizabeth vitalem pensionem 

duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non ultra nativitatis Domini 

ex omnibus suis bonis quoque sitis et cum mortua fuerit erunt 

quiti. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 128r 09 vr 11-05-1380. 

Voornoemde 3 beloofden voornoemde Elizabeth schadeloos te houden van 

elk testament, gemaakt door voornoemde wijlen Henricus van den 

Hoernic, en van alle schulden, die voornoemde wijlen Henricus 

verschuldigd was toen hij overleed. 

 

Dicti 3 promiserunt indivisi super omnia quod ipsi dictam 

Elizabeth ab omni testamento facto a dicto quondam Henrico van den 

Hoernic et ab omnibus debitis in quibus dictus quondam Henricus 

fuerit obligatus et tenebitur tempore sui decessi ut dicebant 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 128r 10 vr 11-05-1380. 

Steffinia sv Godefridus van Hedechusen verklaarde dat aan haar alle 

achterstallige termijnen van een lijfrente zijn betaald, die 

voornoemde wijlen! aan haar verschuldigd was. 

 

Steffinia soror Godefridi de Hedechusen recognovit sibi fore! de 

arrestadiis (dg: sibi d) restantibus de vitali pensione quam 

dictus quondam! sibi solvere tenebatur usque in di[em] presentem. 

Testes datum s[upra]. 

 

BP 1176 f 128r 11 vr 11-05-1380. 

(dg: Joh). 

 

BP 1176 f 128r 12 do 17-05-1380. 

Jkvr Hilla wv Petrus van Erpe, haar zuster jkvr Margareta wv 

Goessuinus Model Dicbier en Johannes zvw Godefridus van Erp 

verklaarden dat alle schulden voldaan zijn, die Ghibo Leenman en zijn 

zoon Johannes aan hen verschuldigd waren. 
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Solvit ?2 plak. ?Nono. 

Domicella Hilla relicta quondam Petri de Erpe et domicella 

Margareta eius soror (dg: -s) relicta quondam Goessuini Model (dg: 

van den) Dicbier #et Johannes filius quondam Godefridi de Erp# 

palam recognoverunt sibi fore satis factum ab omnibus debitis et 

siligine quas (dg: dictus) Ghibo Leenman et Johannes eius filius 

eis #seu eorum alteri# debebant seu #dicto# Johanni filio quondam 

Godefridi de Erpe #sibi ?seu ad# ad opus dictarum domicellarum 

Hille et Margarete promiserant a quoque tempore evoluto usque in 

diem presentem. Testes Cnode et Neijsel datum quinta post 

penthecostes. 

 

BP 1176 f 128r 13 do 17-05-1380. 
Vergelijk: GAH THG regest 845, 17-05-1380. 

Egidius gnd Doncker van Vechel dekker verkocht aan Rodolphus Rover 

van Lijt een b-erfcijns van 25 schelling geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit ¼ deel van 

een huis en erf in Den Bosch, over de brug van Gerardus metten 

Koijen, tussen erfgoed van wijlen Petrus Cleijskens enerzijds en 

erfgoed van Adam van Mierd anderzijds, welke cijns Maria dv Franco 

mette Swerde verkocht14 had aan Elizabeth wv Egidius gnd Heeskens, en 

welke cijns voornoemde Egidius vernaderd had van voornoemde 

Elizabeth. 

 

Egidius dictus Doncker de Vechel tector hereditarium censum 

viginti quinque (dg: lib) solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim (dg: D) Johannis et mediatim Domini ex quarta parte domus 

et aree site in Busco ultra pontem Gerardi metten Koijen inter 

hereditatem quondam Petri Cleijskens ex uno et inter hereditatem 

Ade de Mierd ex alio quem censum (dg: dicta) Maria filia Franconis 

mette Swerde vendiderat Elizabeth relicte quondam Egidii dicti 

Heeskens (dg: et) et quem censum dictus Egidius erga dictam 

Elizabeth per modum redempcionis e iure proximitatis ....... prout 

in litteris hereditarie vendidit Rodolpho Rover de Lijt 

supportavit cum litteris et (dg: .) aliis et jure promittens ratam 

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

 

1176 mf4 B 03 f.128v. 

 Sexta post penthecostes: vrijdag 18-05-1380. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 26-05-1380. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 25-05-1380. 

 anno LXXX mensis maij in crastino Urbani: zaterdag 26-05-1380. 

 Quarta post penthecostes: woensdag 16-05-1380. 

 Quarta post sacramenti: woensdag 30-05-1380. 

 in octava sacramenti: donderdag 31-05-1380. 

 

BP 1176 f 128v 01 do 17-05-1380. 

(dg: Vrouwe Ermegardis dvw Arnoldus van Waderle). 

 

(dg: Domina Ermegardis filia quondam Arnoldi de Waderle). 

 

BP 1176 f 128v 02 do 17-05-1380. 

Ghisbertus Bruijn van Haren en zijn zoon Wijerus beloofden aan vrouwe 

Ermegardis dvw Arnoldus van Waderle gedurende 10 jaar, elk jaar met 

Sint-Jan, 23 pond te betalen, 1 oude schild voor 4 pond 4 schelling 

gerekend. 

 

Ghisbertus Bruijn (dg: et) de Haren et Wijerus eius filius 

promiserunt domine Ermegardi filie quondam Arnoldi de Waderle ad 

                         
14 Zie ← BP 1175 f 023r 13 ma 15-02-1367, vernadering van de cijns. 
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spacium (dg: no) decem annorum proximorum anno quolibet eorum 

XXIII libras scilicet denario aureo antiquo communiter scilt 

vocato pro IIIIuor libris et IIIIor solidis computato ad Johannis 

proxime futurum persolvendos et pro primo Johannis proxime et sic 

deinceps. Cnode et Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 128v 03 do 17-05-1380. 

Voornoemde vrouwe Ermegardis verhuurde aan voornoemde Ghisbertus en 

zijn zoon Wijerus de smalle tiende, aan haar behorend, in Haren nabij 

Megen, voor een periode van 9 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande. 

 

Solvit 3 plac. 

Dicta domina Ermegardis decimam minutam ad se spectantem sitam in 

parochia de Haren prope Megen ut dicebat locavit dictis Ghisberto 

et Wijero eius filio ab eisdem ad spacium IX annorum a Johannis 

proxime subsequentium possidendam promittens warandiam. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 128v 04 do 17-05-1380. 

(dg: Wolterus Delien soen 7 hont land in Oss, ter plaatse). 

 

(dg: Wolterus Delien soen septem hont terre sita in parochia de Os 

in loco). 

 

BP 1176 f 128v 05 vr 18-05-1380. 

Theodericus Rover Helminc, Reijnerus van Aelst en Philippus van 

Boeningen mesmaker beloofden aan Ghibo Kuijc zvw Henricus Bolant 27 

oude schilden, een helft te betalen met Sint-Philippus en Jacobus 

aanstaande en de andere helft met Sint-Philippus en Jacobus over een 

jaar. 

 

Theodericus Rover Helminc Reijnerus de Aelst et Philippus de 

Boeningen cultellifex promiserunt Ghiboni (dg: Kuij) Kuijc filio 

Henrici quondam Bolant (dg: XIII et di) XXVII aude scilde #seu 

valorem# mediatim ad Philippi et Jacobi proxime #et# mediatim a 

Philippi et Jacobi proxime ultra annum persolvendos. Testes Cnode 

et Rover datum sexta post penthecostes. 

 

BP 1176 f 128v 06 vr 18-05-1380. 

Gerardus zvw Henricus van der Laer verkocht aan Lambertus van den 

Camp zvw Gerardus van den Camp 2 stukken land in Berghem, (1) ter 

plaatse gnd die Roet, tussen Rutgherus van Kessel enerzijds en 

Wijnricus gnd Kerman anderzijds, (2) ter plaatse gnd die Roet, met 

een eind strekkend op voornoemd stuk land. 

 

Solvit X plac. 

Gerardus filius quondam Henrici van der Laer duas pecias terre 

sitas in parochia de Berchen quarum una in loco dicto die Roet 

inter hereditatem Rutgheri de Kessel ex uno et inter hereditatem 

Wijnrici dicti Kerman ex alio et altera in dicto loco die Roet 

nuncupato sunt situate tendentem cum uno fine super dictam peciam 

terre ut dicebat hereditarie vendidit Lamberto van den Camp filio 

quondam Gerardi van den Camp promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Cnode et Neijnsel 

datum in octava penthecostes. 

 

BP 1176 f 128v 07 vr 18-05-1380. 

Henricus Raet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Raet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 128v 08 za 26-05-1380. 

Godefridus Peters soen van Meduwen verkocht aan Ludekinus zv Johannes 

Smeets van Zeelst, tbv kv Henricus zv voornoemde Johannes Smeets, een 

erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Oerle, die wijlen Henricus 

Beijer grootvader van voornoemde Godefridus met Lichtmis beurde, 

gaande uit een stuk beemd gnd die Eekt, behorend aan Lubbertus van 

Hapart, in Zeelst, beiderzijds tussen voornoemde Lubbertus, welke 

pacht aan hem gekomen was na erfdeling. De brief overhandigen aan 

Lambertus zv Godefridus gnd Wever van ZeelSint- 

 

Solvit. 

Godefridus Peters soen de (dg: Med) Meduwen (dg: maritus et) 

hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de (dg: 

d) Oerle quam Henricus quondam Beijer avus dicti Godefridi 

solvendum habuit hereditarie purificatione ex pecia (dg: terre) 

#prati# dicta die Eect spectante ad (dg: Lam) Lubbertum de Hapart 

sita in parochia de Zeelst inter hereditates (dg: Mathije) dicti 

Lubberti ex utroque latere coadiacentes ut dicebat et quam 

paccionem sibi mediante divisione hereditaria prius habita inter 

ipsum et suos in hoc coheredes cessit in partem ut dicebat 

hereditarie #vendidit# Ludekino filio Johannis (dg: fabri) 

#Smeets# de Zeelst ad opus liberorum Henrici filii dicti Johannis 

Smeets promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Scrage et Rover datum sabbato post sacramenti. Tradetur littera 

(dg: dicto Ludekino) Lamberto filio Godefridi dicti Wever de 

ZeelSint- 

 

BP 1176 f 128v 09 za 26-05-1380. 

Johannes van Breda zv Ghibo der Eijcke verkocht aan Margareta dvw 

Henricus Rijxken een b-erfcijns15 van 4 pond geld, een helft te 

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

een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, op de hoek aldaar, 

naast erfgoederen van Willelmus Koc verwer, (2) 6 morgen land in 

Geffen en het huis, de korenschuur en de andere gebouwen daarop, 

welke cijns aan hem was verkocht door Gerardus zvw Lambertus Rijxken. 

 

Johannes de Breda filius Ghibonis der Eijcke hereditarium censum 

quatuor librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et area sita in Busco ad vicum dictum 

Colperstraet supra conum ibidem contigue iuxta hereditates 

Willelmi Koc tinctoris atque ex sex iugeribus terre sitis in 

parochia de Gheffen necnon ex domo granario et ceteris edificiis 

in eisdem sex iugeribus terre consistentibus venditum sibi a 

Gerardo filio quondam Lamberti Rijxken #prout in [litteris]# 

hereditarie vendidit Margarete filie quondam Henrici Rijxken 

supportavit cum litteris et aliis et jure promitttens ratam 

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

 

BP 1176 f 128v 10 vr 25-05-1380. 

Johannes zvw Henricus Veren Yden soen, Walterus van Vucht bontwerker 

en Goeswinus Andries soen beloofden aan Johannes Leonii van Erpe 20 

gulden peter met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

# 

Johannes filius quondam Henrici Veren Yden soen et Walterus de 

Vucht pellifex et Goeswinus filius! (dg: quondam) Andries soen 

promiserunt Johanni Leonii de Erpe #(dg: da)# XX gulden peters ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Scrage et Rover 

                         
15 Zie → BP 1176 f 374r 02 vr 26-08-1384, verkoop van deze erfcijns. 
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datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1176 f 128v 11 za 26-05-1380. 

Arnoldus zvw Henricus Posteel droeg over aan zijn broer Gerardus de 

helft van 10 morgen land, naast de plaats gnd Oetheren, tussen 

Henricus Dicbier enerzijds en Nijcholaus Reijnkens anderzijds, 

waarvan de andere helft behoorde aan wijlen Ludovicus zv Albertus van 

Bussel. 

 

Arnoldus filius quondam Henrici Posteel medietatem (dg: ..) decem 

jugerum terre sitorum iuxta locum dictum Oetheren inter 

hereditatem Henrici Dicbier ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

Reijnkens ex alio ut dicebat et de quibus reliqua medietas 

spectabat (dg: ad) quondam #ad# Ludovicum filium Alberti de Bussel 

ut dicebat hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# Gerardo suo 

fratri promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Scrage et Lonijs datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1176 f 128v 12 za 26-05-1380. 

En hij kan binnen 10 jaar terugkopen met 50 gulden peter. Opgesteld 

in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Johannes Scrage, 

Theodericus zvw Godefridus Posteel en Johannes Plaetmaker. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: semper) #semper infra decem annos sine 

medio sequentes# quando sibi placuerit cum quinquaginta gulden 

peter. Acta in camera scriptorum presentibus Johanne Scrage et 

Theoderico filio quondam Godefridi Posteel (verbeterd uit: 

Postell) Johanne Plaetmaker anno LXXX mensis maij in die s 

crastino Urbani hora none. 

 

BP 1176 f 128v 13 za 26-05-1380. 

Jacobus zvw Johannes Coptiten verkocht aan Johannes en Metta, kvw 

Arnoldus Bruijstens, voor ¾ deel, en aan Matheus zvw Willelmus Lu, 

voor ¼ deel, een stuk land, 7½ lopen rogge groot, in Westilburg, ter 

plaatse gnd die Vlastraat, tussen Johannes Pijnman enerzijds en 

Thomas Valant en Arnoldus zv Godefridus anderzijds, aan hem verkocht 

door Henricus Bruijn zv Arnoldus gnd Gruijter van Os ev Goderadis dvw 

voornoemde Arnoldus Bruijsten. 

 

Jacobus filius quondam Johannis Coptiten peciam terre septem et 

dimidium lopinas siliginis vel circiter annuatim in semine 

capiente sitam in parochia de Westilborch ad locum dictum 

communiter die Vlastraet inter hereditatem Johannis Pijnman ex uno 

et inter hereditatem Thome Valant et Arnoldi filii Godefridi ex 

alio venditam sibi ab Henrico Bruijn filio Arnoldi dicti Gruijter 

de Os marito et tutore legitimo ut asserebat Goderadis sue uxoris 

filie quondam Arnoldi Bruijsten prout in litteris hereditarie 

vendidit Johanni et Mette liberis dicti quondam Arnoldi Bruijstens 

et Matheo (dg: Becker) filio quondam Willelmi Lu scilicet a dictis 

Johanne et Metta pro tribus quartis partibus et a dicto Matheo pro 

una quarta parte possidendam supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Heijme et Lonijs datum supra sabbato post sacramenti. 

 

BP 1176 f 128v 14 za 26-05-1380. 

Johannes zv Gerardus van Vladeracken verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 
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Johannes filius Gerardi de Vladeracken prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 128v 15 wo 16-05-1380. 

Jkvr Margareta wv Goeswinus Moedel Dicbier machtigde Johannes van 

Dijnther te manen etc. 

 

Domicella Margareta relicta quondam Goeswini Moedel Dicbier dedit 

potestatem Johanni de Dijnther monendi etc usque ad revocacionem. 

Testes Rover et Neijnsel datum quarta post penthecostes. 

 

BP 1176 f 128v 16 wo 30-05-1380. 

Leonius van Langvelt zvw Petrus van Keeldonc droeg over aan Petrus 

van Laervenne zv Godefridus bv voornoemde Leonius zijn deel in een 

erfpacht16 van 3½ mud rogge en 1 mud gerst, maat van Eindhoven, die 

Andreas Valant verworven had van Johannes, Henricus, Ghibo en 

Walterus, kvw Heijlwigis van Erpe, en welke pacht voornoemde wijlen 

Petrus van Keeldonc verworven had van voornoemde Andreas Valant. 

 

Leonius de Langvelt filius quondam Petri de Keeldonc totam partem 

et omne jus sibi competentes in hereditaria paccione trium et 

dimidii modiorum siliginis et unius modii ordei mensure de 

E[ijn]doven quam Andreas Valant erga Johannem Henricum Ghibonem et 

Walterum liberos quondam Heijlwigis de Erpe ?comparavant et quam 

paccionem dictus quondam Petrus de Keeldonc erga dictum Andream 

Valant acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Petro de Laervenne (dg: suo cognato cum litteris) filio (dg: 

quondam) Godefridi fratris dicti Leonii cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare. Testes Scrage et Rover datum quarta 

post (dg: sacramenti) sacramenti. 

 

BP 1176 f 128v 17 do 31-05-1380. 

Laurencius bv Theodericus zvw Johannes van Gherwen droeg over aan 

Hubertus zvw Petrus van Lijeshout een stukje land gnd een zel lands, 

in Helmond, tussen kv Henricus gnd Condernaije enerzijds en kv 

Johannes van Hasselt anderzijds, aan hem overgedragen door zijn 

voornoemde broer Theodericus. De brief overhandigen aan Theodericus 

Sceerre. 

 

Solvit. 

Laurencius (dg: filius qu) fratri! Theoderici filii quondam 

Johannis de Gherwen quandam particulam terre dictam communiter een 

zel lands sitam in parochia de Helmont inter hereditatem liberorum 

Henrici dicti Condernaije ex uno et inter hereditatem liberorum 

Johannis de Hasselt ex alio supportatam sibi a dicto Theoderico 

suo fratre (dg: cum) #prout# litteris hereditarie supportavit 

Huberto filio quondam Petri de Lijeshout cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Cnode et Rover datum (dg: .) in octava sacramenti. Tradetur 

littera Theoderico Sceerre. 

 

BP 1176 f 128v 18 do 31-05-1380. 

Wautgherus van Casteren beloofde aan Arnoldus Hoernken 14 oude 

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

 

Wautgherus de Casteren promisit super omnia Arnoldo Hoernken XIIII 

aude scilde (dg: seu valorem Francie) seu valorem ad penthecostes 

proxime persolvenda. Testes Cnode et Rover datum (dg: quinta) in 

                         
16 Zie → BP 1176 f 222v 02 do 26-09-1381, overdracht van een deel in 

deze pacht. 
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octava sacramenti. 

 

BP 1176 f 128v 19 do 31-05-1380. 

Arnoldus van Wetten ev Elizabeth dvw Henricus van der Westlaken 

verkocht aan Arnoldus van der Hage van Rode (1) alle erfgoederen, die 

voornoemde wijlen Henricus van der Westlaken in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd die Hage had liggen, en (2) alle pachten, die voornoemde 

wijlen Henricus uit verschillende erfgoederen, ter plaatse gnd die 

Hage, jaarlijks beurt, welke erfgoederen en pachten aan hem gekomen 

waren na erfdeling, (3) een erfpacht, die Hessello van den Eijgen 

moest leveren aan voornoemde wijlen Henricus van der Westlaken, 

gaande uit erfgoederen in Breugel. 

 

(dg: Henricus) Arnoldus de Wetten maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxopris filie quondam Henrici van der 

Westlaken omnes hereditates quas dictus quondam Henricus van der 

Westlaken in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum die Hage 

habuit sitas atque omnes et singulas pacciones quas idem quondam 

Henricus ex quibuscumque hereditatibus in jamdicto loco die Hage 

vocato situatis annuatim habuit solvendas (dg: item here) et que 

hereditates et pacciones sibi mediante divisione prius habita 

inter (dg: H) ipsum et suos in hoc coheredes cesserunt in partem 

prout in litteris quas vidimus etc insuper hereditariam paccionem! 

quam Hessello van den Eijgen dicto quondam Henrico van der 

Westlaken solvere tenebatur annuatim #ex hereditatibus sitis in 

(dg: Bro) Broegel# ut dicebat (dg: hereditatem) hereditarie 

vendidit Arnoldo van der Hage de Rode promittens super omnia 

warandiam et obligationem et impeticionem ex parte et dicti 

quondam Henrici van der Westlake et suorum heredum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 128v 20 do 31-05-1380. 

Willelmus Ma... soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Ma... soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 B 04 f.129. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 129r 01 do 31-05-1380. 

Everardus zvw Arnoldus Ghenen soen verhuurde aan Johannes zvw 

Arnoldus Truden soen een huis, tuin en beemd, onder de vrijdom van 

Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen Boudewinus Otten enerzijds 

en de gemene weg anderzijds, voor een periode van 4 jaar, ingegaan 

afgelopen Pinksteren. Everardus zal het huis onderhouden in wanden en 

dak. 

 

Everardus filius quondam Arnoldi Ghenen soen domum et ortum et 

pratum #ad se spectantes# sitos infra libertatem de Busco ad locum 

dictum Dungen inter hereditatem Budewini Otten ex [uno et] inter 

communem plateam ex alio ut dicebat (dg: here) locavit Johanni 

(dg: -s) filio quondam Arnoldi Truden soen ab eodem libere 

possidendos ad spacium quatuor annorum a festo penthecostes 

proxime preterito sine medio sequentium possidendos promittens 

warandiam et obligationem deponere et quod ipse ipse #Everardus# 

dictam domum dictis quatuor #annis# durantibus de tecto et 

parietibus in bona disposicione conservabit. Testes Cnode et Rover 

datum supra. 

 

BP 1176 f 129r 02 do 31-05-1380. 

Broerder Willelmus zvw Henricus Meester verkocht aan Gerardus Loij zv 



Bosch’ Protocol jaar 1380 02. 

 

56 

Willelmus visser (1) 1/3 deel in een erfgoed gnd het Ven, dat was van 

wijlen Johannes zv Ghibo, in de dingbank van Herlaar, ter plaatse gnd 

Pettelaar, op de Heide van Pettelaar, naast Henricus gnd Meester en 

Aleijdis wv Ghisbertus van Pettelaer, welk erfgoed gnd het ven 

voornoemde wijlen Henricus gekocht had van Johannes, Ghibo, 

Willelmus, Katherina en Oda, kvw voornoemde Johannes zv Ghibo, (2) 

1/3 deel, in de helft van een erfgoed gnd een ven, ter plaatse gnd 

Pettelaar, in de dingbank van Herlaar, tussen erfgoed van het 

gasthuis in de Bosch, gnd Gasthuis Goer, enerzijds en de ?gemeint 

anderzijds, welke helft voornoemde wijlen Henricus Meijster verworven 

had van Lambertus van den Pettelaer, (3) het deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van Johannes Meister bv broeder Willelmus, 

in 1/3 deel, dat aan voornoemde wijlen Johannes Meister behoorde, in 

voornoemde erfgoederen moer gnd. 

 

Frater Willelmus filius quondam Henrici Meester terciam partem ad 

se spectantem in quadam hereditate dicta communiter tFenne que 

fuerat quondam Johannis filii Ghibonis sita in jurisdictione de 

Herlaer ad locum dictum Pettelaer supra mericas de Pettelaer 

ibidem sitas contigue iuxta hereditatem Henrici dicti Meester et 

Aleijdis relicte quondam Ghisberti de Pettelaer quam hereditatem 

tFenne vocatam dictus quondam Henricus erga Johannem Ghibonem 

Willelmum Katherina et Odam liberos dicti quondam Johannis filii 

Ghibonis emendo acquisiverat prout in litteris atque terciam 

partem ad se spectantem in (dg: quadam hereditate) #medietate 

cuiusdam hereditatis# dicta! communiter een venne sita ad locum 

dictum Pettelaer in jurisdictione de Herlaer inter hereditatem 

hospitalis de Buscoducis dictam vulgaliter !etGasthuijs Goer ex uno 

et inter hereditatem ?communitatem jacentem ibidem ex !uno quam 

#(dg: ?medietatem ?dictam) medietatem dicte# hereditatis een venne 

vocate dictus quondam Henricus Meijster erga Lambertum van den 

Pettelaer acquisiverat prout in litteris #prout huiusmodi tercia 

pars est ?sita pro presenti# (dg: hereditarie vendidit Gerardo Loij 

piscatori promittens ratam servare ob ex parte sui deponere) atque 

totam partem et omne jus sibi de morte (dg: dicti) quondam 

Johannis (dg: f) Meister fratris (dg: .) olim fratris Willelmi 

successione advolutas in tercia parte que ad eundem quondam 

Johannem Meister spectabat in dictis hereditatibus moer (dg: vo) 

tfenne vocatis hereditarie vendidit Gerardo Loij #filio Willelmi# 

piscatori #supportavit litteris et jure# promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Cnode et Rover datum 

supra. 

 

BP 1176 f 129r 03 do 31-05-1380. 

Henricus zvw Henricus Meister verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Henrici Meister prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129r 04 do 31-05-1380. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Johannes, Ghibo” en 

“Lambertus gnd van den Pettelaer” en voornoemde Gerardus Loij 

beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan Henricus zvw 

Henricus Meister. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Johannes 

Ghibo et altera Lambertus dictus van den Pettelaer et Gerardus 

Loij predictus promisit Henrico filio quondam Henrici Meister 

tradere ut in forma. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 129r 05 do 31-05-1380. 

Arnoldus zv Lambertus Drinchellinc verkocht aan Jordanus van 

Roesmalen alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

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

voornoemde Lambertus. 

 

Arnoldus filius Lamberti Drinchellinc omnia bona sibi de morte 

quondam Fije sue matris successione advoluta atque post dicti 

Lamberti successione advolvenda quoque locorum consistentia sive 

sita ut dicebat hereditarie vendidit Jordano de Roesmalen 

promittens warandiam et obligationem #et impeticionem# ex parte 

sui (dg: deponere) et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129r 06 do 31-05-1380. 

Johannes die Cuper van Uden verkocht aan Agnes dv Henricus van 

Bruessel een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

onder Veghel te leveren, gaande uit een erfgoed gnd dat Riet, in 

Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbos, tussen Henricus Snavel 

enerzijds en Petrus gnd Lommelman anderzijds, belast met cijnzen aan 

de naburen. 

 

Johannes die Cuper de Uden hereditarie vendidit Agneti filie (dg: 

quo) Henrici de Bruessel hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

infra parochiam de Vechel tradendam ex hereditate dicta dat Riet 

sita in parochia de Nijsterle in loco dicto Vorstenbossche inter 

hereditatem Henrici Snavel ex uno et inter hereditatem Petri dicti 

Lommelman ex alio ut dicebat promittens (dg: warandiam) super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus vicinorum ibidem exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129r 07 do 31-05-1380. 

Willelmus zvw Johannes van der Cappellen beloofde nooit Johannes 

Groet van Herlaer aan te spreken wegens lijfrente en schulden die 

Heijlwigis van den Braken aan voornoemde Willelmus verschuldigd was; 

hij mag wel andere erfg vw voornoemde Heijlwigis hiervoor aanspreken. 

 

(dg: ..) Willelmus filius quondam Johannis van der Cappellen 

promisit super omnia quod ipse nunquam Johannem Groet de Herlaer 

impetet occacione vitalis pensionis et debitorum quam et que 

Heijlwigis van den Braken dicto Willelmo debebat (dg: sa) ut 

dicebat salvo dicto Willelmo suo jure prosequendi ad et supra 

?alios heredes dicte quondam Heijlwigis de dicta pensione [et] 

debitis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129r 08 do 31-05-1380. 

Voornoemde Johannes Groet van Herlaer beloofde aan voornoemde 

Willelmus zvw Johannes van der Cappellen een lijfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren in Oirschot, op de 

goederen gnd Bijsterveld. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes Groet. 

 

Solvit. ?Scabini noluerunt. 

Dictus Johannes Groet promisit super omnia se daturum et soluturum 

dicto Willelmo vitalen pensionem (dg: u) dimidii modii siliginis 

mensure de (dg: Oerscot) Busco solvendam ad vitam dicti Willelmi 

et nono ultra purificatione et in Oerscot super bona dicta 

Bijstervelt tradendam #ex omnibus suis bonis#. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Johanni Groet. 
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BP 1176 f 129r 09 do 31-05-1380. 

Petrus gnd Oden soen verkocht aan Johannes Leeuweken, tbv hemzelf en 

zijn vrouw Gertrudis, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1 mudzaad roggeland 

in Haaren, ter plaatse Beilver, beiderzijds tussen Johannes Peters 

soen, reeds belast met 1 mud rogge en ½ mud gerst. De langstlevende 

krijgt de gehele pacht. 

 

Petrus dictus Oden soen legitime vendidit Johanni Leeuweken ad 

opus sui et #ad# opus Gertrudis sue uxoris vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

ipsorum seu alterius eorum purificatione #et in Busco tradendam# 

ex una modiata #(dg: siliginee)# terre siliginee sita in parochia 

de Haren in loco dicto Beilver inter hereditates Johannis Peters 

soen ex utroque latere coadiacentes ut dicebat (dg: promittens wa 

et ex) promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: tribus) uno modio siliginis et dimidio 

modio ordei exinde prius solvendis et promisit super omnia 

sufficientem facere et alter eorum integraliter possidebit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 129r 10 do 31-05-1380. 

Mijchael zvw Walterus gnd Peters soen droeg over aan Andreas 

Verkenman een stuk beemd gnd die Boekt Akker, in Son, ter plaatse gnd 

Boekt, tussen kvw Johannes van der Boect enerzijds en Johannes van 

Ghemert anderzijds, belast met een lijfpacht van 3 lopen rogge op het 

leven van Henricus Verkenman. 

 

Mijchael filius quondam Walteri dicti Peters soen peciam prati 

#dictam die Boect Acker# sitam in parochia de Zonne (dg: inter) in 

loco dicto (dg: Boec) Boect inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis van der Boect ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Ghemert ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Andree 

Verkenman promittens warandiam et obligationem deponere excepta 

vitali pensione trium lopinorum siliginis ad vitam Henrici (dg: 

Ver) Verkenman exinde solvenda ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129r 11 do 31-05-1380. 

Johannes van der Stegen verkocht aan Johannes zv mr Wolphardus, tbv 

voornoemde mr Wolphardus, (1) ¼ deel in 2 hont land, die waren van 

wijlen Henricus Nouden schoonvader van voornoemde Johannes, in Maren, 

ter plaatse gnd Vrancmeren? Kamp, (2) de helft in voornoemde 2 hont 

land, belast met zegedijken en waterlaten. 

 

Johannes van der Stegen (dg: unum hont et XXV virgatas terre s) 

quartam partem ad se spectantem in duobus hont terre (dg: sit) que 

fuerant quondam Henrici Nouden (dg: ge) soceri dicti Johannis 

sitis in parochia de Maren in loco dicto Vrancmeren? Camp atque 

medietatem ad se spectantem in dictis duobus hont terre ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio magistri Wolphardi ad opus 

eiusdem magistri Wolphardi promittens warandiam et obligationem ex 

(dg: parte sui) deponere exceptis segediken et aqueductibus ad hoc 

spectantibus (dg: et infra terras sitis). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129r 12 do 31-05-1380. 

Johannes van Troest ev Bela dv Theodericus zv Godefridus bakker 

verkocht aan Henricus zvw Nijcholaus van Heze 1 morgen land van de 

gemeint van Den Bosch, gelegen midden in een kamp, dat ligt ter 

plaatse in den Vliedert, achter erfgoed gnd die Kalfheuvel, welke 

morgen aan voornoemde Theodericus was uitgegeven door Henricus van 

Heze, en welke morgen aan voornoemde Johannes en Bela geschonken was, 
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belast met 6 schelling aan de stad Den Bosch en met 20 schelling. 

 

Johannes de Troest maritus et tutor legitimus ut asserebat Bele 

sue uxoris filie Theoderici filii Godefridi pistoris unum juger 

terre communitatis oppidi de Busco situm in (dg: medietate d) 

medietate cuiusdam (dg: p) campi siti in loco dicto in den 

Vliedert retro hereditatem dictam communiter die Calfhovel datum 

ad censum dicto Theoderico ab Henrico de Heze (dg: prout in 

litteris here) et quod juger dictus Johannes (dg: d.) cum dicta 

Bela sua nomine dotis sumpserat hereditarie vendidit Henrico filio 

quondam Nijcholai de Heze promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis sex solidis oppido de Busco et XXti solidis 

monete exinde solvendis. Testes Cnode et Neijsel datum supra. 

 

BP 1176 f 129r 13 do 31-05-1380. 

Bertoldus Bertouts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bertoldus Bertouts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129r 14 do 31-05-1380. 

Theodericus van Bijlant zvw hr Johannes van Eijndoven ridder verkocht 

aan Zegherus van Woerdragen 4 hont land in Maren, ter plaatse gnd op 

den Loeteren, tussen Johannes van den Loeteren enerzijds en Matheus 

Bernts soen anderzijds, belast met waterlaten en sluizen. 

 

Theodericus de Bijlant filius quondam domini Johannis de Eijndoven 

militis quatuor hont terre sita in parochia de Maren in loco dicto 

op den Loeteren inter hereditatem Johannis van den Loeteren ex uno 

et inter hereditatem Mathei Bernts soen ex alio ut dicebat in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt hereditarie vendidit Zeghero de 

Woerdragen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

aqueductibus et slusis ad hoc de jure spectantibus ut dicebat. 

Testes (dg: datum supra) testes Cnode et Rover datum supra. 

 

BP 1176 f 129r 15 do 31-05-1380. 

Johannes Bessellen beloofde aan Walterus zv Franco bakker 28 

Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Johannes Bessellen promisit Waltero filio Franconis pistoris 

XXVIII Brabant dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129r 16 do 31-05-1380. 

Stephanus van Wetten vernaderde17 een huis, tuin en 14 lopen minus 8 

roeden gerstland, in Erp, ter plaatse gnd Bolst, aan Johannes Milter 

van Erpe verkocht door Gerardus Mannart en zijn kinderen Petrus, 

Aleijdis en Mechtildis. De ander week en hij droeg weer over. Hij is 

aan de secretaris 1 gelta verschuldigd en Henricus Cnode beloofde 

voor hem. 

 

Stephanus de Wetten prebuit et exhibuit patentes denarios ad 

redimendum domum ortum atque quatuordecim lopinatas terre ordeacee 

minus octo virgatis terre sitos in parochia de Erpe ad locum 

dictum Bolst venditos Johanni Milter de Erpe a Gerardo Mannart 

Petro Aleijdi (dg: -s) et Mechtilde eius liberis ut dicebat et 

alter cessit et reportavit. Testes datum supra. Debet mihi geltam 

unum et Henricus Cnode promisit pro eo. 

 

                         
17 Zie ← BP 1176 f 102v 08 di 29-05-1380, vernadering door Stephanus 

van Wetten. 
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BP 1176 f 129r 17 do 31-05-1380. 

De broers Marcelius en Ghibo, kvw Henricus met den Blaije, droegen 

over aan hun broer Nijcholaus alle erfelijke goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van hun broer Hermannus. 

 

Marcelius et Ghibo fratres (dg: fi) liberi quondam Henrici met den 

Blaije omnia bona hereditaria eis de morte quondam Hermanni eorum 

fratris successione advoluta quoque locorum consistentia sive sita 

ut dicebant hereditarie supportaverunt Nijcholao eorum fratri 

promittentes ratam servare (dg: ratam) et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129r 18 do 31-05-1380. 

(dg: Arnoldus van Beke nz). 

 

(dg: Arnoldus de Beke filius naturalis). 

 

BP 1176 f 129r 19 do 31-05-1380. 

Johannes van Houbraken droeg over aan Arnoldus van Beke nzvw hr 

Arnoldus van Beke priester zijn recht in een hofstad in Schijndel, 

tussen Gerardus Duijsch enerzijds en Arnoldus van Beke anderzijds. 

 

Johannes de Houbraken (dg: quartam partem) #totam partem et omne 

jus# ad se spectantes in domistadio sito in parochia de Scijnle 

inter hereditatem (dg: Arnoldi) Gerardi Duijsch ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi de Beke ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Arnoldo de Beke filio naturali promittens ratam 

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

 

BP 1176 f 129r 20 do 31-05-138018. 

Arnoldus van Beke gaf uit aan Rijxkinus Eefsen soen een hofstad in 

Schijndel, tussen Gerardus Duijsch enerzijds en de Kerkweg 

anderzijds, strekkend ter lengte van het erfgoed van voornoemde 

Gerardus Duijsch; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3 

pond geld, met Lichtmis te betalen. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis (dg: ?dni dns domi) domistadium 

situm in in parochia de Scijnle inter hereditatem Gerardi Duijsch 

ex uno et inter communem viam ecclesie ex alio tendens ad 

longitudinem (dg: dicti) dicte hereditatis dicti (dg: Arnoldi) 

Gerardi Duijsch ut dicebat et non longius ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Rijxkino Eefsen soen ab [eodem] hereditarie 

possidendum pro (dg: tribus) hereditario censu trium librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie purificatione ex premisso 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 B 05 f.129v. 

 In octava sacramenti: donderdag 31-05-1380. 

 

BP 1176 f 129v 01 do 31-05-1380. 

Jkvr Gertrudis wv Gheerlacus van Keeldonc en haar kinderen Johannes 

en Agnes, voor zich en voor Margareta dv voornoemde Gertrudis, 

Willelmus Clijnge, Gerardus Mesmaker zvw Henricus van Vessen, 

Henricus Becker zv Johannes Becker en Jacobus van Biscot verklaarden 

een erfdeling gemaakt te hebben van een kamp, ter plaatse gnd 

Vughtbroek, tussen Arnoldus Heijme enerzijds en Jutta van den Aker 

anderzijds. Voornoemde Gertrudis en haar kinderen kregen de helft 

                         
18 Zie GAH Groot Begijnhof regest 65, inv.nr. 40.056, 31-05-1380. 
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richting Oeteren. 

 

Domicella Gertrudis relicta quondam Gheerlaci de Keeldonc Johannes 

#et# Agnes (dg: Margareta e) eius liberi cum tutore pro se et pro 

Margareta filia dicte Gertrudis Willelmus Clijnge Gerardus 

Mesmaker filius quondam Henrici de Vessen et Henricus Becker 

filius Johannis Becker et Jacobus de Biscot palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de quodam campo sito (dg: 

..) in loco dicto Vuchtbroec inter hereditatem Arnoldi Heijme ex 

uno et inter hereditatem Jutte van den Aker ex alio ut dicebant 

mediante qua divisione medietas dicti campi sita versus Oeteren ut 

dicebant dictis Gertrudi #et# suis liberis cessit in partem ut 

dicebant super quibus ?etc promittentes ratam servare. Testes 

Cnode et Rover datum (dg: quinta) in octava sacramenti. 

 

BP 1176 f 129v 02 do 31-05-1380. 

Willelmus Clijnge, Gerardus Mesmaker zvw Henricus van Vessen, 

Henricus Becker zv Johannes Becker en Jacobus van Biscot kregen de 

helft richting Vught. Voornoemde Margareta dv jkvr Gertrudis wv 

Gheerlacus van Keeldonc zal afstand doen. 

 

Et mediante qua (dg: qua) divisione reliqua medietas dicti campi 

sita versus Vucht ut dicebant dictis Willelmo Gerardo Henrico et 

Jacobo cessit in partem ut alii promittentes cum tutore ratam 

servare et quod ipsi dictam Margaretam supra dicta medietate 

facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129v 03 do 31-05-1380. 

Nijcholaus gnd Cole Keelbreker gaf uit aan Arnoldus Bullen van Wetten 

3 stukken land in Berlicum, (1) die Oude Bogaard, tussen wijlen 

Petrus Roelofs soen enerzijds en Franco zvw Jacobus gnd Cop die Wert 

anderzijds, (2) tussen Henricus Muijs enerzijds en erfgoed behorend 

aan de kerk van Berlicum anderzijds, (3) aldaar, tussen erfgoed 

behorend aan de kerk van Berlicum enerzijds en erfgoed van de 

monniken van Berna anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 8 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

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

Slechts op te geven met een (dan te vestigen) erfcijns van 4 pond 

voornoemd geld, gaande uit een huis, erf en tuin van voornoemde 

Arnoldus, ter plaatse gnd Dungen, tussen Reijnerus van Lijt enerzijds 

en Henricus van der Loijdonc anderzijds. 

 

Nijcholaus dictus Cole Keelbreker tres pecias terre sitas in 

parochia de Berlikem quarum una dicta die Aude Boegart inter 

hereditatem #quondam# Petri Roelofs soen ex uno et inter 

hereditatem Franconis filii quondam Jacobi dicti Cop die Wert ex 

alio altera inter hereditatem Henrici Muijs ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Berlikem ex alio et tercia 

ibidem inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Berlikem ex 

uno et inter hereditatem monachorum de Berna ex alio sunt site ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Arnoldo Bullen de Wetten ab 

eodem hereditarie possidendas pro hereditario censu octo librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime ex premissis 

promittens (dg: warandiam) #super habita et habenda# pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit et non 

resignabit nisi cum hereditario censu quatuor librarum dicte 

monete solvendo ex (dg: hereditate) domo et area et orto dicti 

Arnoldi sitis in loco dicto Dongen inter hereditatem Reijneri de 

Lijt ex uno et inter hereditatem Henrici van der Loijdonc ex alio 

ut dicebat promittens (dg: dictos domum) super habita et habenda 
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dictos domum et ortum pro solucione dicti census quatuor librarum 

in hoc (dg: casu) eventu (dg: facere) sufficientes facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 129v 04 do 31-05-1380. 

Marina dvw Jacobus van Rijen droeg over aan Theodericus Werner zvw 

Johannes van den Hoevel het deel dat aan haar gekomen was na 

overlijden van haar broer Jacobus, in een kamp, onder de vrijdom van 

Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, nabij de plaats gnd die Poeldonkse 

Steeg enerzijds en Danijel van Pettelaer anderzijds. 

 

Solvit 3 plac. 

Marina filia quondam Jacobi de Rijen cum tutore totam partem et 

omne jus sibi de morte quondam Jacobi fratris dicte Marine 

successione advolutas in quodam (dg: q) campo (dg: inf) sito infra 

libertatem (dg: de) oppidi de Busco supra locum dictum Dungen 

juxta (dg: hereditatem) locum dictum die Poeldoncsche Stege ex uno 

et inter hereditatem (dg: The) Danijelis de Pettelaer ex alio ut 

dicebat hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# Theoderico Werner 

(dg: promittens cum tutore) filio quondam Johannis van den Hoevel 

promittens cum tutore warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129v 05 do 31-05-1380. 

Denkinus van den Loeke van Roesmalen en Jacobus van Bruggen van 

Hijntham beloofden aan Jacobus van Oefel zv Willelmus 50 schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, en 6 Hollandse plakken met 

Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Denkinus van den Loeke de Roesmalen et Jacobus de Bruggen de 

Hijntham promiserunt Jacobo de Oefel filio Willelmi L scilde 

scilicet XII Hollant placken pro scilt computato et sex Hollant 

placken ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129v 06 do 31-05-1380. 

Lubbertus zvw Henricus Petssarts soen verkocht aan Gerardus zvw 

Laurencius gnd Scoenweder van Geffen de helft van 12 vadem land in 

Kessel, ter plaatse gnd in der Heiligen Kamp, tussen erfgoed gnd die 

Heiligen enerzijds en een sloot anderzijds, belast met zegedijken en 

sloten. 

 

Solvit X plack. 

Lubbertus filius quondam Henrici Petssarts soen (dg: sex mensuras 

ter) medietatem (dg: se) duodecim mensurarum terre dictarum 

vademen sitarum #in parochia de Kessel# in loco dicto in der 

Heijligen Camp inter hereditatem dictam die Heijligen ex uno et 

inter (dg: h) quendam fossatum ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo filio quondam Laurencii dicti Scoenweder de 

Geffen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

segediken et fossatis ad hanc de jure spectantibus. Testes (dg: 

datum supra) testes Cnode et Neijsel datum supra. 

 

BP 1176 f 129v 07 do 31-05-1380. 

Thomas Erenbrechts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Thomas Erenbrechts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129v 08 do 31-05-1380. 

Theodericus, Nenna en Katherina, kvw Johannes Bever, droegen over aan 

Johannes van Zonne zvw Thomas van der Heijden, tbv hem en tbv zijn 

vrouw Katherina, voor de duur van hun leven, alle erfgoederen die aan 



Bosch’ Protocol jaar 1380 02. 

 

63 

hen behoren, gelegen onder Dinther, belast met lasten. 

 

(dg: Solvit. Scabini noluerunt). 

Theodericus Nenna et Katherina liberi quondam Johannis Bever cum  

tutore (dg: #duas pecias terre ad se spectantes# tres lopinatas 

terre siliginee sitas infra parochia de Dijnther inter 

hereditatem) omnes hereditates ad se spectantes sitas infra 

parochiam de Dijnther ut dicebant supportaverunt Johanni de Zonne 

filio quondam Thome van der Heijden ad opus sui et ad opus 

Katherine sue uxoris ab eisdem Johanne et Katherina (dg: 

hereditarie possidendas) ad eorum vitam et non ultra possidendas 

promiserunt cum tutore warandiam et obligationem (dg: exceptis) 

deponere exceptis oneribus exinde solvendis (dg: al) et alter 

eorum diutius vivens integraliter possidebit post mortem ipsorum 

amborum ad dictos liberos reversuras. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129v 09 do 31-05-1380. 

Johannes van Dordrecht, Johannes van Boege en Henricus gnd 

Milderloets van der Aa beloofden aan Yda ndvw Theodericus gnd 

Mildelrode van Boege 13 Brabantse dobbel met Sint-Remigius aanstaande 

te betalen. 

 

Johannes de Dordrecht Johannes de Boege et Henricus dictus 

Milderloets van der Aa promiserunt Yde filie naturali quondam 

Theoderici dicti Mildelrode de Boege XIII Brabant dobbel seu 

valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129v 10 do 31-05-1380. 

Rodolphus van Oekel verhuurde aan Jacobus Coptiten (1) een akker 

lands in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, beiderzijds tussen 

Cristina Coptiten en Mechtildis wv Rodolphus Roesmont, (2) een beemd 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen voornoemde Cristina 

en Mechtildis enerzijds en Gevardus van Eijndoven anderzijds, voor 

een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Remigius. 

 

Rodolphus de Oekel (dg: unam me) agrum terre situm in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem Cristine 

Coptiten et Mechtildis relicte quondam Rodolphi Roesmont ex (dg: 

uno et inter he et inter hereditatem) utroque latere adiacentem et 

pratum situm in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Cristine et Mechtildis predictarum ex uno et inter hereditatem 

Gevardi de Eijndoven ex alio ut dicebat locavit recto locacionis 

modo Jacobo Coptiten ab eodem (dg: hereditarie poss) ad spacium 

sex annorum a festo beati Remigii proxime preterito deinceps sine 

medio sequentium possidendum anno quolibet dictorum sex annorum 

(dg: pro uno Brabant dobbel mottoen pro uno modio siliginis 

mensure de Busco dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum sex 

annorum purificatione et pro primo termino purificatione proxime) 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et alter 

repromisit super omnia). Testes (dg: datum supra et erit una 

littera quam habebit Jacobus) Cnode et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 129v 11 do 31-05-1380. 

Godefridus nzvw Leonius zvw Leonius van Keeldonc verkocht aan Ghibo 

gnd Wael een n-erfcijns19 van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, 

tussen erfgoed van eertijds Gerardus Pasteijbecker enerzijds en 

erfgoed van Gerardus gnd Gheel die Spilmaker van Uijtrecht 

                         
19 Zie → BP 1182 p 396v 02 wo 20-04-1401 (2), overdracht van een deel 

in deze erfcijns. 
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anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 4 pond 3½ schelling 

voornoemd geld. 

 

Godefridus filius naturalis #quondam# Leonii filii quondam Leonii 

de Keeldonc hereditarie vendidit Ghiboni dicto Wael hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie (dg: mediatim) 

Domini (dg: et mediatim) ex domo et area sita in Busco in vico 

ecclesie inter hereditatem que fuerat Gerardi Pasteijbecker ex uno 

et inter hereditatem Gerardi dicti Gheel die (dg: Speel) Spilmaker 

de Uijtrecht ex alio ut dicebat promittens #super habita et 

habenda# warandiam et #?aliam# obligationem deponere excepto 

hereditario censu quatuor librarum et trium et dimidii solidorum 

dicte monete exinde prius solvendo promisit super omnia #habita et 

habenda# sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129v 12 do 31-05-1380. 

Walterus van Oekel verkocht aan Johannes gnd Gheldolf szv Egidius 

Scoerwegge de helft van 1½ bunder beemd, in Vught, ter plaatse gnd 

Strijpt, beiderzijds tussen Egidius van den Dijstelberch, aan hem 

verkocht door zijn broer Henricus van Oekel. 

 

Walterus de Oekel medietatem unius et dimidii bonariorum prati 

sitorum in parochia de Vucht in loco dicto (dg: d) Strijpt inter 

hereditatem Egidii van den Dijstelberch ex utroque latere 

coadiacentem vendita! sibi ab Henrico (dg: suo) de Oekel suo fratre 

prout in litteris hereditarie vendidit Johanni dicto Gheldolf 

genero Egidii Scoerwegge supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129v 13 do 31-05-1380. 

Voornoemde Walterus verkocht de andere helft van voornoemde 1½ bunder 

beemd aan voornoemde koper, belast met de hertogencijns. 

 

Dictus Walterus reliquam medietatem dictorum unius et dimidii 

bonariorum prati hereditarie vendidit dicto emptori promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129v 14 do 31-05-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Walterus een erfpacht van ½ 

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

uit voornoemde 1½ bunder land. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Waltero 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex dictis uno et 

dimidio (dg: iugeribus) #bonariis# terre. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 129v 15 do 31-05-1380. 

Johannes van Oekel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

+ 

{in marginie sinistra:} Johannes de Oekel prebuit et reportavit. 

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

 

BP 1176 f 129v 16 do 31-05-1380. 

Ghibo Herinc droeg over aan Johannes van Beke zvw Philippus van Beke 

de helft in 3½ morgen 1 hont land, in Rosmalen, achter de plaats gnd 

Kattenbos, welke 3½ morgen 1 hont voornoemde Ghibo en Theodericus van 
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Megen verworven hadden van Johannes Goetkijnt. 

 

Ghibo Herinc medietatem ad se spectantem in tribus et dimidio 

iugeribus et uno hont terre sitis in parochia de Roesmalen retro 

locum dictum Cattenbossche que tria iugera et dimidium iugera et 

unum hont terre dictus Ghibo et Theodericus de Megen erga Johannem 

Goetkijnt acquisiverant prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni (dg: filio qu) de Beke filio quondam Philippi de Beke cum 

litteris #et aliis# et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Cnode et Scrage datum 

supra. 

 

BP 1176 f 129v 17 do 31-05-1380. 

Bessella wv Theodericus van Megen en haar kinderen Theodericus en 

Johannes verkochten aan voornoemde Johannes van Beke de helft, die 

aan voornoemde wijlen Theodericus behoorde, van voornoemde 3½ morgen 

1 hont. Henricus, Walteru, Ghibo en Metta, onmondige kvw voornoemde 

Theodericus van Megen, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand 

doen. 

 

Bessella relicta quondam Theoderici de Megen cum tutore 

Theodericus et Johannes eius liberi medietatem #que ad dictum 

quondam Theodericum spectabat# dictorum trium et dimidii iugerum 

(dg: terre) et unius hont terre hereditarie vendiderunt dicto 

Johanni de Beke supportaverunt cum litteris et (dg: jure) aliis et 

jure promittentes cum tutore #super habita et habenda# ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum (dg: de) et 

dicti quondam Theoderici #et suorum heredum# deponere et quod ipsi 

(dg: The) Henricum Walterum Ghibonem et Mettam liberos dicti 

quondam Theoderici de Megen impuberes existentes quamcito ad annos 

pubertatis pervenerint super dicta [medietate] ad opus dicti 

emptoris facient renunciare. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 B 06 f.130. 

 Sexta post octavam sacramenti: vrijdag 01-06-1380. 

 Sabbato post octavam sacramenti: zaterdag 02-06-1380. 

 Sexta post Bonefacii: vrijdag 08-06-1380. 

 In crastino Bonefacii: woensdag 06-06-1380. 

 Secunda post octavam sacramenti: maandag 04-06-1380. 

 

BP 1176 f 130r 01 do 31-05-1380. 

Matheus Snoec beloofde aan Nijcholaus gnd Coel Keelbreker 43 gulden 

peter en 3½ plak met Sint-Jan over een jaar te betalen. 

 

Matheus Snoec promisit Nijcholao dicto Coel Keelbreker XLIII 

gulden peter et IIIJ placken (dg: ad) a nativitatis Johannis 

proxime ultra annum persolvendos. Testes Cnode et Scrage datum 

supra. 

 

BP 1176 f 130r 02 do 31-05-1380. 

Johannes van Beke zv Philippus beloofde aan Bessella wv Theodericus 

van Megen 16 Brabantse dobbel met Sint-Martinus aanstaande te 

betalen. 

 

Johannes de Beke filius Philippi promisit (dg: s) Besselle relicte 

quondam Theoderici de Megen XVI Brabant dobbel ad Martini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 130r 03 do 31-05-1380. 

Lambertus Boc en Reijnerus van der Word beloofden aan Petrus van 

Laerven 26 Hollandse dobbel en 8 plakken met Sint-Remigius aanstaande 
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te betalen. 

 

Lambertus Boc et Reijnerus van der Word promiserunt Petro de 

Laerven (dg: XXVII) XXVI Hollant dobbel vel valorem et VIII 

placken ad Remigii proxime persolvendos. Testes Cnode et . 

Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 130r 04 vr 01-06-1380. 

Johannes van der Hautart droeg over aan Johannes van Vranckenvoert 

(1) zijn deel in een beemd in Veghel, ter plaatse gnd in den Pas 

Beemd, beiderzijds tussen wijlen jkvr Mabelia van den Ypenlaer, welke 

beemd voornoemde Johannes van de Vrankenvoert verworven had van 

Ermgardis sv Walterus van der Rullen, (2) het deel dat Berta sv 

eerstgenoemde Johannes in voornoemde beemd had, dat eerstgenoemde 

Johannes verworven had van Johannes Eeft? ev voornoemde Berta. De 

brief overhandigen aan hem of aan Johannes van der Hautart. 

 

Johannes van der Hautart totam partem et omne jus sibi competentes 

in prato sito in parochia de Vechel in loco dicto in den Pas (dg: 

Beet) Beemt inter hereditates domicelle quondam Mabelie van den 

Ypenlaer ex utroque latere coadiacentes et quod pratum Johannes 

(dg: van) #de# Vrankenvoert erga Ermgardem sororem Walteri van der 

Rullen acquisiverat ut dicebat atque totam partem et omne jus (dg: 

quas dictus Johannes erga quascumque personas) #quas (dg: Berta 

sor) Berta soror primodicti Johannis habuit in dicto prato et quas 

primodictus Johannes erga Johannem Eeft? maritum dicte Berte 

acquisiverat# in dicto prato acquisiverat a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem ut dicebat hereditarie supportavit 

dicto Johanni de Vranckenvoert promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover Neijsel datum 

sexta post octavam sacramenti. Traditur sibi vel Johanni van der 

Hautart. 

 

BP 1176 f 130r 05 vr 01-06-1380. 

Arnoldus zvw Ambrosius gnd Broes van den Wedehagen verkocht aan 

Gerardus Vriese zvw Gerardus Vriese (1) ½ bunder beemd in Veghel, ter 

plaatse gnd in die Hintfelt?, tussen Lambertus van Creijtenborch 

enerzijds en wijlen Gerardi Vosse anderzijds, (2) 1/8 deel van 1 

bunder beemd, in Veghel, ter plaatse gnd in die Hintfelt?, tussen 

Wautgherus van Bredelaer enerzijds en Elizabeth van den Loken 

anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Ambrosii dicti Broes van den Wedehagen 

dimidium bonarium (dg: atque octavam partem unius bonarii) prati 

situm in parochia de Vechel in loco dicto in die Hintfelt? inter 

hereditatem Lamberti (dg: van de) de Creijtenborch ex uno et inter 

hereditatem quondam Gerardi Vosse ex alio atque octavam partem 

unius bonarii prati sitam (dg: ib) in parochia et loco predictis 

inter hereditatem Wautgheri de (dg: Brede) Bredelaer ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth van den Loken ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo Vriese filio quondam Gerardi Vriese 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Lonijs et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 130r 06 vr 01-06-1380. 

Vervolgens deden Theodericus van Over Aa en Willelmus van Orten tbv 

de koper afstand van het voornoemde. 

 

Quo facto constituti Theodericus (dg: van de) de Over Aa et (dg: 

G) Willelmus de Orten super premissis et jure ad opus dicti 

emptoris renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem 



Bosch’ Protocol jaar 1380 02. 

 

67 

ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Neijsel datum supra. 

 

BP 1176 f 130r 07 za 02-06-1380. 

Hr Gheerlacus van Ghemert dekaan van de kerk van Sint-Oda in Sint-

Oedenrode verhuurde aan Otto Herbrechts soen een nieuwe tiende 

behorend aan het dekenaat van voornoemde kerk, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Olland, voor een periode van 3 jaar. 

 

Dominus Gheerlacus de Ghemert decanus ecclesie beate Ode Rodensis 

quandam #novam# decimam spectantem ad decanatum dicte ecclesie 

sitam in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Onlant prout 

huiusmodi decima spectat ad dictum decanatum ut dicebat locavit 

recto locacionis modo Ottoni Herbrechts soen ab eodem ad spacium 

trium annorum datum presentem sine medio sequentium possidendam 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Lonijs et 

Neijnsel datum sabbato post octavam sacramenti. 

 

BP 1176 f 130r 08 za 02-06-1380. 

Willelmus zv Johannes gnd Lemmens soen ev Zoeta dvw Hermannus 

Riemsleger de jongere verkocht aan Ghibo Wael 1/3 deel in (1) 1 

morgen land van wijlen Gerardus Grieten soen, grootvader van 

voornoemde Zoeta, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Geer, in (2) 7 

hont land van voornoemde wijlen Gerardus, in Lithoijen, ter plaatse 

gnd Padelaar, en in (3) in een erfgoed gnd een halve weide van 

voornoemde wijlen Gerardus, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Korte 

Weiden, welk 1/3 deel aan hem gekomen was na erfdeling, belast met 

dijken, sloten, waterlaten en sluizen. 

 

Willelmus filius Johannis dicti Lemmens soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Zoete sue uxoris filie quondam Hermanni 

Riemsleger junioris terciam partem ad se spectantem in (dg: duobus 

et dimidio iugeribus terre sitis in parochia de Littoijen de 

quibus duobus et dimidio jugeribus unum juger) in uno iugero terre 

quondam Gerardi Grieten soen avi dicte Zoete sito in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto die Gheer et in septem hont terre dicti 

quondam Gerardi sitis in dicta parochia in loco dicto Padelaer 

atque in hereditate dicta een halve weijde dicti quondam Gerardi 

sita in dicta parochia in loco dicto die Cort Weijden ut dicebat 

scilicet dividendo in 3 partes equales unam terciam partem que 

sibi mediante hereditarie divisione prius habita inter ipsum et 

suos in hoc coheredes cessit in partem ut dicebat prout ibidem 

dicta 3a pars est sita ut dicebat hereditarie vendidit Ghiboni Wael 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus 

fossatis aqueductibus et (dg: sl) slusis ad dictam terciam partem 

de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 130r 09 vr 08-06-1380. 

Godefridus Delft zv Henricus van Lent verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Godefridus Delft filius (dg: Godefridi) #Henrici# de Lent prebuit 

et reportavit. Testes Rover et Neijnsel datum sexta post 

Bonefacii. 

 

BP 1176 f 130r 10 za 02-06-1380. 

Johannes Snoec en zijn vrouw Hilla dvw Willelmus Voet verkochten aan 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem 2 hont land, ter plaatse gnd die 

Hoeven, ter plaatse gnd in den Alemse Kamp, tussen Godefridus 

Heerkini enerzijds en Johannes Balen soen, Johannes van Swalmen en 

kvw Theodericus van Heze anderzijds, belast met zegedijk, waterlaten 
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en cijnzen. 

 

Johannes Snoec maritus legitimus ut asserebat Hille sue uxoris 

filie quondam Willelmi Voet et dicta Hilla cum eodem tamquam cum 

tutore etc duo hont terre sita in loco dicto die Hoeven in loco 

dicto in den Alemssche Camp inter hereditatem Godefridi Heerkini 

#ex uno# et inter hereditatem Johannis Balen #soen# Johannis de 

Swalmen et liberorum quondam Theoderici de Heze ex alio ut dicebat 

hereditarie vendiderunt Godefrido filio quondam Andree de Berlikem 

promittentes indivisi warandiam et obligationem deponere exceptis 

Zegedike (dg: et aqueduct) et aqueductibus ad hoc spectantibus et 

censibus exinde de jure solvendis ut dicebant (dg: testes datum 

supra). Testes Lonijs et Neijsel datum sabbato post octavam 

sacramenti. 

 

BP 1176 f 130r 11 wo 06-06-1380. 

Theodericus zvw Wellinus gnd Ysebouts soen, Willelmus Coptiten en 

Ghisbertus Lijsscap de jongere beloofden aan Petrus van Laervenne 25 

Brabantse dobbel met Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Wellini dicti Ysebouts soen #Willelmus 

Coptiten et Ghisbertus Lijsscap junior# promisit! Petro de 

Laervenne XXV Brabant dobbel (dg: scilicet) seu valorem ad Remigii 

proxime persolvendos. Testes Scrage et Neijsel datum in crastino 

Bonefacii. 

 

BP 1176 f 130r 12 wo 06-06-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. 

 

BP 1176 f 130r 13 za 02-06-1380. 

Jacobus Loze beloofde aan Petrus van Laervenne 25 Brabantse dobbel 

met Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Jacobus Loze promisit !promisit Petro de Laervenne XXV Brabant 

dobbel seu valorem in auro ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

Lonijs et Neijsel datum sabbato post octavam sacramenti. 

 

BP 1176 f 130r 14 ma 04-06-1380. 

Ghiselbertus gnd Ghisel zv Henricus van Peelt beloofde aan Egidius 

van Doorn, tbv voornoemde Henricus van Peelt en diens vrouw 

Margareta, ouders van voornoemde Ghisbertus, een lijfpacht van 3 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn 

goederen. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Ghiselbertus dictus Ghisel filius Henrici de Peelt promisit super 

habita et habenda Egidio de Spina ad opus dicti Henrici de Peelt 

(dg: sui patris) et Margarete sue uxoris parentum dicti Ghisberti 

quod ipse dabit dictis Henrico et Margarete vitalem pensionem 

trium modiorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad eorum 

vitam et non ultra purificatione ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis et alter eorum diutius vivens integraliter possidebit. 

Testes Scrage et Lonijs datum secunda post octavam sacramenti. 

 

BP 1176 f 130r 15 ma 04-06-1380. 

Johannes van Verlaer zvw Johannes Ridder gaf uit aan zijn broer 

Jordanus van Verlaer 1/3 deel in de goederen van voornoemde wijlen 

Johannes, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Donkersvoort; de 

uitgifte geschiedde voor de cijnzen en pachten die eruit gaan en 
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thans voor een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit voornoemd 1/3 deel 

en uit alle andere goederen van voornoemde Jordanus. Beide brieven 

overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes (dg: de F) de Verlaer filius quondam Johannis Ridder 

terciam partem ad se spectantem in bonis (dg: dictis Donck) dicti 

quondam Johannis sitis in parochia de Beke prope Arle in loco 

dicto Donckersvoert et attinentiis dictorum bonorum universis 

quoque consistentibus sive (dg: sisten) sitis ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Jordano (dg: f) de Verlaer suo fratri ab 

eodem hereditarie possidenda pro censibus et paccionibus exinde 

prius de jure solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione 

quatuor modiorum siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et supra dicta bona tradenda ex dicta 

tercia parte et ceteris bonis quibuscumque dicti Jordani 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit super omnia ex predicta tercia parte et 

ceteris (dg: s) bonis quibuscumque dicti Jordani. Testes datum 

supra. Tradentur ambe dicto Johanni. 

 

BP 1176 f 130r 16 wo 06-06-1380. 

Johannes Berwout zvw Johannes Berwout verkocht aan Thomas zvw 

Willelmus Veren Ghisenraden soen een n-erfcijns van 8 oude schilden, 

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

voor het eerst met Kerstmis, gaande uit (1) de helft in een hoeve in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, welke hoeve eertijds was van 

Gerardus Coptiten, grootvader van verkoper, waarvan de andere helft 

behoort aan Adam van Ghestel, (2) een huis en erf van voornoemde 

verkoper in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Johannes 

Brenthen enerzijds en erfgoed van wijlen Egidius zv Albertus 

anderzijds. Verkoper en Jacobus Coptiten zvw Johannes beloofden 

lasten af te handelen, uitgezonderd (a) de hertogencijns, (b) een 

b-erfcijns van 10 schelling geld, (c) een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

gaande uit de helft van voornoemde hoeve, (d) de hertogencijns, en 

(e) een b-erfcijns van 20 pond voornoemd geld, gaande uit voornoemd 

huis en erf. 

 

Johannes Berwout filius quondam Johannis Berwout hereditarie 

vendidit Thome filio quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen 

hereditarium censum octo aude scilde seu valorem solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino 

nativitatis Domini ex medietate ad (dg: s) dictum venditorem 

spectante in quodam manso sito in parochia de Oesterwijc in loco 

dicto Udenhout qui mansus fuerat olim Gerardi Coptiten avi olim 

dicti venditoris et #de# quo manso reliqua medietas spectat ad 

Adam de Ghestel et ex attinentiis dicte medietatis universis 

necnon ex domo et area dicti venditoris sita in Busco in vico 

ecclesie inter hereditatem Johannis Brenthen ex uno et inter 

hereditatem quondam Egidii filii Alberti ex alio ut dicebat (dg: 

here v) promittentes et cum eodem Jacobus Coptiten filius quondam 

Johannis warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: 

here) censu domini ducis et hereditario censu X solidorum monete 

et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis ex dicta 

medietate dicti mansi atque (dg: ex here) censu domini ducis et 

hereditario censu viginti (dg: sol) #librarum# dicte monete ex 

dicta domo et area prius solvendis promiserunt insuper dictus 

venditor et dictus Jacobus Coptiten sufficientem facere. Testes 

Scrage et Neijnsel datum in crastino Bonefacii. 
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BP 1176 f 130r 17 wo 06-06-1380. 

Voornoemde verkoper beloofde Jacobus schadeloos te houden. 

 

Dictus venditor #promisit super habita et habenda# s Jacobum 

indempnem. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 B 07 f.130v. 

 Quinta post Bonefacii: donderdag 07-06-1380. 

 

BP 1176 f 130v 01 do 07-06-1380. 

Godefridus gnd Stamelaert van Zonne smid verkocht aan Henricus Wilde 

een huis20,21 en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van Johannes van der Straten enerzijds en erfgoed van Hilla gnd 

Engbrechts anderzijds, aan hem in cijns gegeven door Willelmus zvw 

Bodo van Tiela, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Godefridus dictus Stamelaert de Zonne faber domum et aream sitam 

in Busco in vico Ortensi inter hereditatem Johannis van der 

Straten ex uno et inter hereditatem Hille dicte Engbrechts ex alio 

datam ad censum sibi a Willelmo filio quondam Bodonis de Tiela 

(dg: prout in litteris here) prout in litteris hereditarie 

vendidit Henrico (dg: van den) Wilde supportavit #cum# (dg: in) 

litteris et jure promittens (dg: ratam) super habita et habenda 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu 

in dictis litteris contento. Testes Scrage et ?Rover datum quinta 

post Bonefacii. 

 

BP 1176 f 130v 02 do 07-06-1380. 

Arnoldus Koijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Koijt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 130v 03 do 07-06-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan Johannes gnd Neijse 125 lichte 

schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-

Martinus aanstaande te betalen. 

 

Dictus emptor promisit Johanni dicto Neijse centum et XXV licht 

scilde scilicet XII Dordrecht placken pro scilt computatis ad 

Martini proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 130v 04 do 07-06-1380. 

Goeswinus van der Heijden verkocht aan Lucas zvw Gerardus van Eijcke 

een erfpacht van 1 mud gerst, maat van Eindhoven, met Lichtmis in 

Hoedonk te leveren, gaande uit (1) een akker, ½ mud gerst groot, in 

Gerwen, ter plaatse gnd in Geen Roden, tussen Johannes van den Broec 

enerzijds en Johannes gnd Goukens soen anderzijds, (2) een akker in 

Gerwen, ter plaatse gnd Heesbroek, tussen Luppertus gnd Lup Ghenen 

soen enerzijds en Johannes van der Heijden anderzijds. 

 

(dg: Goe) Goeswinus van der Heijden hereditarie vendidit Luce 

filio quondam Gerardi de Eijcke hereditariam paccionem unius modii 

ordei mensure de Eijndoven solvendam hereditarie purificatione et 

in Hoedonc tradendam ex agro terre dimidium modium (dg: s) ordei 

in semine capiente sito in parochia de Gherwen in loco dicto in 

(dg: den) #Gheen# Roden inter hereditatem Johannis van den Broec 

ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Goukens soen ex alio et 

                         
20 Zie ← BP 1176 f 036v 13 ±do 15-10-1377, Willelmus zvw Bodo van 

Tiela verkocht uit het huis een lijfrente. 
21 Zie → BP 1176 f 312v 08 do 09-07-1383 verkoop van het huis. 
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ex agro terre sito in dicta parochia in loco dicto Heesbroec inter 

hereditatem Lupperti dicti Lup Ghenen soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis van der Heijden ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 130v 05 do 07-06-1380. 

Aleijdis, Heijlwigis, Metta en Aleijdis, dvw Willelmus zvw Walterus 

gnd van Kessel, droegen over aan Johannes van der Weteringen van 

Scijnle (1) een kamp gnd Thonijs Hoeveke, in Schijndel, tussen de 

gemeint aldaar enerzijds en Reijnerus zvw Henricus gnd Willems Neve 

anderzijds, met een eind strekkend aan Gerardus van Zomeren, (2) een 

akker in Schijndel, beneden de bunders aldaar, tussen Nijcholaus 

Hagen enerzijds en Johannes van den Hoevel anderzijds, aan voornoemde 

wijlen Willelmus in cijns uitgegeven door Heijlwigis wv Willelmus van 

Broechoven. Hubertus zvw Henricus Elijaes soen van Scijnle droeg 

vervolgens over aan voornoemde Johannes van der Weteringen het deel 

in voornoemde goederen, dat aan Henricus, Elizabeth en Walterus, kvw 

voornoemde Willelmus zvw Walterus van Kessel, gekomen was na 

overlijden van voornoemde Willelmus. 

 

Aleijdis Heijlwigis Metta et Aleijdis filie quondam Willelmi filii 

quondam Walteri dicti de Kessel cum tutore quendam campum dictum 

communiter Thonijs Hoeveken situm in parochia de Scijnle inter 

communitatem ibidem ex uno et inter hereditatem Reijneri filii 

quondam Henrici dicti Willems Neve ex alio tendentem cum uno fine 

ad hereditatem Gerardi de (dg: Zoe) Zomeren (dg: ex) atque quendam 

agrum terre situm in dicta parochia infra bonaria ibidem situata 

inter hereditatem Nijcholai Hagen ex uno et inter hereditatem 

Johannis van den Hoevel ex alio datos ad censum dicto #quondam# 

Willelmo ab Heijlwige relicta quondam Willelmi de Broechoven prout 

in litteris hereditarie supportaverunt Johanni van der Weteringen 

de Scijnle simul cum litteris et jure promittentes (dg: ratam s) 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Quo facto constitutus Hubertus filius quondam Henrici Elijaes soen 

de Scijnle totam partem et omne jus que et quod Henrico Elizabeth 

et Waltero liberis dicti quondam Willelmi filii quondam Walteri de 

Kessel in premissis de morte predicti quondam Willelmi successione 

(dg: s) #sunt# advolute hereditarie supportavit dicto Johanni van 

der Weteringen cum dictis litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dictorum 

Henrici Elizabeth et Walteri in premissis existentes deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 130v 06 do 07-06-1380. 

Voornoemde Willelmus had destijds voornoemde erfgoederen in cijns 

verkregen van voornoemde Heijlwigis, voor 2½ oude groot Tournoois aan 

de hertog, een b-erfpacht van 4 lopen rogge aan het Geefhuis in Den 

Bosch, en een b-erfcijns van 10 pond geld aan voornoemde Heijlwigis. 

Voornoemde Willelmus had vervolgens mede tot onderpand gesteld een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Albertus van Kessel met 

Kerstmis moet betalen aan voornoemde Willelmus, gaande uit een huis 

en tuin, waarin voornoemde Albertus woont, in Schijndel, bij de 

plaats gnd Wijbos, en een lopenzaad roggeland in Schijndel, op de 

plaats gnd Rijsbraken, naast erfgoed van de armen enerzijds en kvw 

Gerardus van den Onderstalle anderzijds. Johannes van der Weteringe 

beloofde aan Hubertus zvw Henricus Eliaes soen dat hij voornoemde 

cijns van 10 pond zó zal betalen dat er geen schade zal zijn voor 

voornoemde cijns van 40 schelling en het lopenzaat land. 
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Notum sit universis quod cum predictus Willelmus dictas 

hereditates erga dictam Heijlwigem (dg: re) ad censum 

acquisivisset scilicet pro duobus et dimidio antiquis grossis 

Turonensibus domino duci atque pro hereditaria paccione quatuor 

lopinorum siliginis mense sancti spiritus in Busco exinde solvenda 

atque pro hereditario censu decem librarum monete dicte Heijlwigi 

exinde dando et cum deinde primodictus Willelmus hereditarium 

censum XL solidorum monete quem Albertus de Kessel eidem Willelmo 

solvere tenetur hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto in 

quibus idem Albertus moratur sito in dicta parochia de Scijnle 

prope locum dictum Wibossche atque quandam lopinatam terre 

siliginee sitam in dicta parochia super locum dictum Rijsbraken 

contigue iuxta hereditatem pauperum ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Gerardi van den Onderstalle ex uno simul cum 

dictis campo et agro ad pignus imposuisset pro solucione dicti 

census (dg: #X# XL solidorum monete) X librarum prout in litteris 

constitutus igitur Johannes van der Weteringe promisit super omnia 

(dg: quod ipse) Huberto filio quondam Henrici Eliaes soen quod 

ipse dictum censum X librarum librarum taliter perpetue persolvet 

sic quod #supra#dictos censum XL solidorum et (dg: p) lopinatam 

terre dampna exinde non (dg: exin) eveniant quovismodo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 130v 07 do 07-06-1380. 

Voornoemde Johannes van der Weteringen droeg over aan Nijcholaus 

Hagen een akker van wijlen Heilwigis van Broechoven, in Schijndel, 

voor erfgoed van Hilla van den Braeke, beiderzijds tussen voornoemde 

Nijcholaus, belast met 4 lopen rogge, Bossche maat, aan het Geefhuis 

in Den Bosch. 

 

Dictus Johannes van der Weteringen (dg: peci) agrum terre #quondam 

Heilwigis de Broechoven# situm in parochia de Scijnle ante 

hereditatem Hille van den Braeke inter hereditatem !inter 

hereditatem Nijcholai Hagen ex utroque latere coadiacentem ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Nijcholao promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor lopinis 

siliginis mensure de Busco (dg: exinde solvendis annuatim) mense 

sancti spiritus in Busco exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 130v 08 do 07-06-1380. 

Johannes van der Weteringen gaf uit aan Metta en Aleijdis de jongere, 

dvw Willelmus zvw Walterus van Kessel, een kampje gnd Kampke, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Thonijs Hoeveke, tussen wijlen Reijnerus 

Willems enerzijds en een gemene weg anderzijds, met de helft van de 

sloten die er omheen liggen, en met gebouwen; 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 

aanstaande. Elizabeth mv voornoemde Metta en Aleijdis zal het 

vruchtgebruik hebben, zolang ze leeft. 

 

Johannes van der Weteringen quem (dg: campum situm) campulum 

dictum Kempken situm in parochia de Scijnle #in loco dicto Thonijs 

Hoeveken# inter hereditatem #quondam# Reijneri Willems ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio cum medietate 

fossatorum circumquaque adiacentium ut dicebat cum edificiis eadem 

consistentibus ut dicebat dedit ad hereditarium censum Mette et 

(dg: Aleijdi filiabus) Aleijdi juniori filiabus quondam Willelmi 

filii quondam Walteri de Kessel ab eisdem hereditarie possidendum 

pro hereditario censu quatuor librarum monete dando sibi ab aliis 

hereditarie #mediatim# nativitatis Domini et mediatim Johannis et 

pro primo termino nativitatis Domini proxime (dg: pro) ex 
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premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alie cum tutore repromiserunt hoc addito! Elizabeth 

#mater# dictarum (dg: .) Mette et Aleijdis suum usufructum quamdiu 

vixerit in predicto campulo obtinebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 130v 09 do 07-06-1380. 

Aleijdis dv Hilla gnd Godekens beloofde aan Hubertus zvw Henricus 

Eliaes, tbv Theka, ndv voornoemde Aleijdis en Hubertus, 40 Brabantse 

dobbel na maning van voornoemde Theka te betalen. 

 

Aleijdis filia Hille dicte Godekens promisit Huberto filio quondam 

Henrici Eliaes ad opus Theke filie naturalis dictorum Aleijdis et 

Huberti XL Brabant dobbel ad monitionem dicte Theke persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 130v 10 do 07-06-1380. 

Arnoldus Abt verpachtte aan Heijlwigis wv Egidius van Vranckenvoert, 

3 stukken land, 7 lopen groot, in Veghel, (1) tussen Leonius Brugvelt 

enerzijds en Willelmus van Eijcke anderzijds, (2) tussen voornoemde 

Leonius enerzijds en Johannes Leenvolger anderzijds, (3) tussen 

Johannes van Vranckenvoert enerzijds en kvw Gerardus van 

Vranckenvoert anderzijds; verpachting voor een lijfpacht van 1½ mud 

koren, half rogge en half gerst, maat van Veghel, aan voornoemde 

Arnoldus en zijn vrouw Heijlwigis met Sint-Andreas in Den Bosch te 

leveren, op het leven van de echtelieden. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

Solvit Heijlwigis. 

(dg: H) Arnoldus Abt #tres pecias terre# septem lopinatas terre 

#continentes (dg: qu)# sitas in parochia de Vechel #quarum una# 

inter hereditatem Leonii (dg: .) Brugvelt ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Eijcke ex alio altera inter hereditatem 

dicti Leonii ex uno et inter hereditatem Johannis Leenvolger ex 

alio et tercia inter hereditatem Johannis (dg: van) de 

Vranckenvoert ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Gerardi de Vranckenvoert ex alio sunt site ut dicebat (dg: here) 

dedit ad annuum pactum Heijlwigi (dg: f) relicte quondam Egidii de 

Vranckenvoert ab eadem hereditarie possidendas pro vitali pensione 

unius et dimidii modiorum bladi mediatim siliginis et mediatim 

ordei mensure de Vechel danda dicto Arnoldo et Heijlwigi sue uxori 

anno quolibet ad vitam eorundem coniugum et non ultra Andree et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et altera cum tutore repromisit hoc 

addito quod alter dictorum Arnoldi et Heijlwigis diutius vivens in 

humanis dictam pensionem integraliter possidebit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 130v 11 do 07-06-1380. 

Laurencius zv Petrus Canen soen droeg over aan zijn broer Cristianus 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Lambertus te betalen, 

aan hem verkocht door Henricus zv Nijcholaus Kater. De brief 

overhandigen aan voornoemde Laurencius. 

 

Solvit. 

Laurencius filius (dg: quondam) Petri Canen soen hereditarium 

censum XXti solidorum monete solvendum hereditarie Lamberti 

venditum sibi ab Henrico filio Nijcholai Kater prout in litteris 

hereditarie supportavit Cristiano (dg: fratri) suo fratri cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 
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Laurencio. 

 

BP 1176 f 130v 12 do 07-06-1380. 

Johannes gnd Glavijman zvw Henricus droeg over aan Johannes van 

Stripe alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn zuster Jutta ev voornoemde Johannes van Stripe, resp. die aan 

hem zullen komen na overlijden van voornoemde Johannes van Stripe. 

 

Johannes dictus Glavij(dg: -en)#-man filius quondam Henrici# omnia 

et singula bona hereditaria et parata sibi de morte quondam Jutte 

sue sororis (dg: filie re) uxoris olim Johannis de Stripe 

successione advoluta et post mortem dicti Johannis de Stripe 

successione advolvenda quoque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni de Stripe promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 130v 13 do 07-06-1380. 

Everardus Claes soen, Lambertus Raet van Empel, Nijcholaus Metten 

soen, Arnoldus Alards soen van den Put, Hubertus van Essche, Johannes 

zv Johannes gnd Danen soen en Johannes zv Theodericus gnd Claes soen 

verkochten aan Nijcholaus uter Hasselt 2 hont 15 roeden land, ter 

plaatse gnd die Hoeve, ter plaatse gnd die Akense Hoeve, tussen 

Walterus Colen soen enerzijds en wijlen Wijnricus van Oijen 

anderzijds, belast met zegedijken en sloten. 

 

Everardus Claes soen Lambertus Raet de Empel Nijcholaus Metten 

soen Arnoldus Alards soen van den Put Hubertus de Essche Johannes 

filius Johannis dicti Danen soen Johannes filius Theoderici dicti 

Claes soen duo hont et XV virgatas terre sitas in loco dicto die 

Hoeven in loco dicto die Akenssche Hoeve inter hereditatem Walteri 

Colen soen (dg: s) ex uno et inter hereditatem quondam Wijnrici de 

Oijen ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Nijcholao uter 

Hasselt promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis 

segediken et (dg: fo aqueductibus ad) fossatis ad hoc 

spectantibus. ....... datum supra. 

 

1176 mf4 B 08 f.131. 

 Sexta post Bonefacii: vrijdag 08-06-1380. 

 anno LXXX 3 mensis junii die VIII: vrijdag 08-06-1380. 

 Sabbato post Bonefacii: zaterdag 09-06-1380. 

 

BP 1176 f 131r 01 do 07-06-1380. 

Petrus die Ledige, Johannes zvw Willelmus van Oijen en Johannes van 

Malsen zv Johannes beloofden aan Petrus van Laerven 20 Brabantse 

dobbel met Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Petrus die (dg: d) Ledige Johannes filius quondam Willelmi de 

Oijen et Johannes de Malsen (dg: promiserunt) filius Johannis 

promiserunt Petro de Laerven XXti Brabant dobbel seu valorem in 

auro ad Remigii proxime persolvendos. Testes Scrage et Rover datum 

supra. 

 

BP 1176 f 131r 02 do 07-06-1380. 

Johannes van den Berge van Dommellen, Johannes van der Borch en 

Theodericus Berwout beloofden aan Petrus van Laerven 41 Hollandse 

dobbel en 38 Dordrechtse plakken met Sint-Remigius aanstaande te 

betalen. 

 

Johannes van den Berge de Dommellen Johannes van der Borch et 

Theodericus Berwout promiserunt Petro de Laerven XLI Hollant 
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dobbel et XXXVIII Dordrecht placken ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131r 03 do 07-06-1380. 

De eerste beloofde Theodericus Berwout schadeloos te houden. 

 

Primus promisit Theodericum Berwout indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 131r 04 do 07-06-1380. 

(dg: Nijcholaus uter Hasselt). 

 

BP 1176 f 131r 05 do 07-06-1380. 

Adam van Mierd ontlastte Henricus van Beke van alle schulden, die 

voornoemde Henricus hem verschuldigd was. 

 

Adam de Mierd quitum clamavit Henricum de Beke ab omnibus debitis 

que dictus Henricus sibi debebat a quoque tempore evoluto usque in 

diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131r 06 do 07-06-1380. 

Theodericus zvw Franco van Orthen handschoenmaker droeg over aan de 

gezusters Batha en Margareta, dvw Arnoldus Mutsarts, een erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andras te leveren, gaande uit het 

deel, dat aan Johannes gnd Mutsart zvw Willelmus Mutsart gekomen was 

na overlijden van voornoemde Willelmus, resp. dat aan hem zal komen 

na overlijden van zijn moeder Margareta, in 21 bunder land, die waren 

van voornoemde wijlen Willelmus, in Eilde, in het gebied van de 

hertog, tussen Ludovicus van den Elsbroec enerzijds en erfgoed van 

het gasthuis in Den Bosch anderzijds, welke pacht Walterus van 

Bucstel zadelmaker verworven had van voornoemde Johannes, en welke 

pacht voornoemde Franco verworven had van voornoemde Walterus. 

 

Theodericus filius quondam Franconis de Orthen cirothecarii 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Andree de tota parte et omni jure Johanni 

dicto (dg: -s) Mutsart filio quondam Willelmi Mutsart (dg: 

successione advolutam) de morte eiusdem quondam Willelmi 

successione (dg: advolutas advolvendas) #advolutis# et post mortem 

Margarete matris dicti Johannis successione advolvendis in viginti 

uno bonariis terre que fuerant dicti quondam Willelmi sitis in 

Eilde in jur[isdictione?] domini ducis inter hereditatem Ludovici 

van den Elsbroec ex uno et inter hereditatem hospitalis de 

Buscoducis ex alio quam paccionem Walterus de Bucstel (dg: er) 

celliparus erga dictum Johannem acquisiverat (dg: et quam) prout 

in litteris et quam paccionem dictus Franco erga dictum Walterum 

acquisiverat prout in litteris quas vidimus hereditarie 

supportavit Bathe et Margarete sororibus filiabus quondam Arnoldi 

Mutsarts cum predictis litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131r 07 do 07-06-1380. 

Batha en Margareta, dvw Arnoldus Mutsart, verkochten aan Godefridus 

van den Wiel een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Boxtel te leveren, gaande uit (1) 3 bunder broekland, in Eilde, 

tussen Batha dv Willelmus Mutsart enerzijds en Theodericus van der 

Zantvoert en zijn broer Engelbertus anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een erfpacht van 3 lopen rogge, (2) 4 lopen 

roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Mulsen, tussen wijlen 

Nijcholaus Piecke enerzijds en Arnoldus Mutsart anderzijds. 
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Batha et Margareta filie quondam Arnoldi Mutsart cum tutore 

hereditarie vendiderunt Godefrido van den Wiel hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Bucstel tradendam ex tribus 

bonariis paludis sitis in Eilde inter hereditatem (dg: M) Bathe 

filie Willelmi Mutsart ex uno et inter hereditatem Theoderici van 

der Zantvoert et Engelberti sui fratris ex alio et ex quatuor 

lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Bucstel in loco 

dicto Mulsen inter hereditatem quondam Nijcholai Piecke ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Mutsart ex alio ut dicebant promittentes 

cum tutore warandiam et aliam deponere exceptis censu domini ducis 

et hereditaria paccione trium lopinorum siliginis ex dictis tribus 

bonariis paludis prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 131r 08 do 07-06-1380. 

Henricus Rijc en zijn zoon Johannes beloofden aan Petrus Alarts zv 

Goeswinus Cnode 44 Brabantse dobbel met Sint-Remigius aanstaande te 

betalen. 

 

Henricus Rijc et Johannes eius filius promiserunt Petro Alarts 

filio Goeswini Cnode XLIIII Brabant dobbel ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131r 09 do 07-06-1380. 

Nijcholaus Grieten soen, Rodolphus zvw Rutgherus van Moenle en Petrus 

Doncker beloofden aan Andreas van Uden 46 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis aanstaande in Den Bosch, of binnen 2 mijl van Hees aan 

deze kant van de Maas, waar hij wil, te leveren. 

 

Nijcholaus Grieten #soen# Rodolphus filius quondam Rutgheri de 

Moenle Petrus Doncker promiserunt Andree de Uden XLVI modios 

siliginis mensure de Busco ad purificationem proxime persolvendos 

et (verbeterd uit: e..) in Busco vel infra duas leucas ab Hees ab 

ista parte Mose #ubi placet# tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131r 10 do 07-06-1380. 

Denkinus van den Loecke beloofde aan Henricus Lubben soen 15½ 

Brabantse dobbel met Sint-Martinus aanstaande te betalen. 

 

Denkinus van den Loecke promisit super omnia Henrico Lubben soen 

XV et dimidium Brabant dobbel ad Martini proxime persolvendos. 

Testes Scrage et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 131r 11 do 07-06-1380. 

Johannes van Haren zv Ghibo van Haren beloofde aan Adam van de 

Kerkhof 6 oude schilden en 5 plakken met Sint-Martinus aanstaande te 

betalen. 

 

Johannes de Haren filius Ghibonis de Haren promisit Ade de Atrio 

sex aude scilde et quinque placken ad Martini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131r 12 do 07-06-1380. 

Nijcholaus zvw Reijnerus metten Crummen Halze verkocht aan Ywanus zvw 

Otto Bilsman de helft in 3 morgen land, ter plaatse gnd Vliedert, ter 

plaatse gnd dat Hijnense Diepe, tussen Johannes Baten soen enerzijds 

en Hermannus Scuwinc anderzijds. 

 

Nijcholaus filius quondam Reijneri metten Crummen Halze medietatem 

ad se spectantem in tribus iugeribus terre sitis in loco dicto 
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Vliedert in loco dicto dat Hijnensche Diepe inter hereditatem (dg: 

h) Johannis Baten soen ex uno et inter hereditatem Hermanni 

Scuwinc ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Ywano filio 

quondam Ottonis (dg: de Gravia) #Bilsman# promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131r 13 do 07-06-1380. 

Arnoldus zvw Godefridus van der Donc en Otto van Neijnsel beloofden 

aan Arnoldus zvw Arnoldus Berwout 163½ lichte schilden, 12 

Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Andreas 

aanstaande te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Godefridi van der Donc et Otto de Neijnsel 

promiserunt Arnoldo filio quondam Arnoldi Berwout C et LXIII et 

dimidium licht scilde XII Dordrecht placken pro scilt computato ad 

Andree proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131r 14 vr 08-06-1380. 

Ghisbertus Lijsscap verklaarde dat met zijn instemming gebouwen22 in 

Den Bosch, in de Vughterstraat, direct naast een weg behorend aan 

voornoemde Ghisbertus, te weten de gebouwen die daar door Johannes 

gnd Custer zijn gebouwd, daar zo blijven staan tot aan de tijd dat 

die gebouwen herbouwd moeten worden of verbranden. Als ze herbouwd 

moeten worden of verbranden zal voornoemde weg van voornoemde 

Ghisbertus onbebouwd blijven en overal een breedte hebben van 5 voet. 

Voornoemde Johannes Custer zal langs voornoemde weg geen enkele 

doorgang hebben en ook nooit een deur die erop kan openen. 

 

Ghisbertus Lijsscap palam recognovit #id fore sue voluntatis et 

consensus# quod edificia consistentia in Buscoducis in vico 

Vuchtensi contigue iuxta viam spectantem ad dictum Ghisbertum 

scilicet edificia ibidem edificata #a# Johanne dicto Custer 

permaneant ibidem stare prout ibidem constructa sunt pro presenti 

et permanebunt sic stare sicut stant pro presenti usque ad illud 

tempus quo huiusmodi edificia (dg: ree) de novo reedificabuntur 

seu comburentur scilicet postquam huiusmodi (dg: hi) edificia 

comburentur seu de novo edificabuntur extunc dicta via dicti 

Ghisberti permanebit jacere non edificata et latitudinem 

circaquaque (dg: pe) quinque pedatarum continens hoc eciam addito 

quod dictus Johannes Custer in dicta via non habebit aliquam 

ambulationem seu tansitum neque versus dictam viam aliquam vel 

aliquas januam vel januas quoque tempore (dg: q) futuro quovismodo 

aperiendas quod recognovit promisit ratam servare. Testes Rover et 

Neijsel (dg: datum supra et detur) datum sexta post Bonefacii. Et 

detur. 

 

BP 1176 f 131r 15 vr 08-06-1380. 

Theodericus van Mierfelt verkocht aan Johannes Matheus soen 

witledermaker een n-erfcijns van 3 pond geld, met Pasen te betalen, 

gaande uit een huis23 en erf van verkoper in Den Bosch, in de 

Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van wijlen Gerardus Scilder 

enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus van Bucstel anderzijds. 

Reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 8 pond 

voornoemd geld. 

 

                         
22 Zie → BP 1182 p 011r 02 za 28-02-1400, verkoop van een huis en 

erf, waarbij deze gebouwde bouwsels horen. 
23 Zie → BP 1176 f 248r 08 vr 14-03-1382, verkoop van een erfcijns 

van 6 pond uit dit huis. 
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Theodericus de Mierfelt hereditarie vendidit Johanni Matheus soen 

preparatori coreorum alborum hereditarium censum trium librarum 

monete solvendum hereditarie pasce ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco in vico selliparorum inter hereditatem 

Gerardi quondam Scilder ex uno et inter hereditatem quondam 

Walteri de Bucstel ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario 

censu VIII librarum dicte monete exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131r 16 vr 08-06-1380. 

Willelmus zv Johannes gnd Lemmens soen van Lijt verkocht aan Arnoldus 

gnd Osman zv Johannes gnd Alarts een huis24 en erf in Den Bosch, in 

een straat die loopt van de Schrijnmakersstraat naar de Korenbrug, 

aan voornoemde Willelmus in cijns gegeven door Elizabeth dvw 

Nijcholaus gnd Reijnbrant, belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 7 pond 10 schelling 4 penning geld. 

 

Willelmus filius Johannis dicti Lemmens soen de Lijt domum et 

aream sitam in Busco in vico tendente a vico (dg: .......) 

scriniparorum versus pontem bladi (dg: ve) datam ad censum dicto 

Willelmo ab Elizabeth filia quondam Nijcholai dicti Reijnbrant 

prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo dicto Osman filio 

Johannis dicti Alarts supportavit cum litteris #et aliis# et jure 

promittens ratam servare et obligationem in dicta domo et area 

existentem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario 

censu septem librarum et decem solidorum #et quatuor denariorum# 

monete exinde solvendis annuatim. Testes Scrage et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1176 f 131r 17 vr 08-06-1380. 

Johannes Gherijs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Gherijs prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131r 18 vr 08-06-1380. 

En voornoemde Theodericus van Mierfelt (zie BP 1176 f 131r 15 vr 08-

06-1380) kan gedurende 3 jaar vanaf Pasen aanstaande terugkopen, elk 

pond van de cijns van 3 pond met 6 oude schilden, en met de cijns van 

het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in 

aanwezigheid van Hermannus van Eijndoven en Willelmus Scilder. 

 

+ 

Et poterit redimere dictus Theodericus de Mierfelt quamlibet 

libram dicti census trium librarum cum sex aude scilt ad spacium 

trium annorum a festo pasce proxime futuro sine medio sequentium 

et cum arrestadiis et pleno censu anni redempcionis ut in forma. 

Acta in camera scriptorum presentibus Hermanno de Eijndoven 

Willelmo Scilder testibus datum anno LXXX (dg: mens) indictionis 3 

mensis junii die VIII hora none. 

 

BP 1176 f 131r 19 za 09-06-1380. 

Johannes Proeft van Buxstel droeg over aan Johannes van de Kloot al 

zijn goederen in het gebied van Herpen. 

 

Johannes Proeft de Buxstel omnia sua bona mobilia et parata (dg: 

cons) dicta varen goit consistentia in territorio de Herpen 

                         
24 Zie → BP 1176 f 142r 10 ±vr 17-08-1380, overdracht, aan de 

voormalige eigenaar van dit huis, van de helft van een cijns van 12 

pond uit kennelijk dit huis. 
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supportavit Johanni de Globo. Testes Lonijs et Neijsel datum 

sabbato post Bonefacii. 

 

BP 1176 f 131r 20 wo 20-06-1380. 

Arnoldus van Haenwijc beloofde aan de secretaris 47 Hollandse dobbel 

met Kerstmis aanstaande te betalen. Overhandigen aan Theodericus van 

der Wagen. 

 

Arnoldus de Haenwijc promisit mihi XLVII Hollant dobbel ad 

nativitatis Domini proxime. Testes Meus et Scrage datum in 

crastino Gerv[asii] et Prothasii. Detur Theoderico van der Wagen. 

 

1176 mf4 B 09 f.131v. 

 In crastino Barnabe: dinsdag 12-06-1380. 

 Quarta post Barnabe: woensdag 13-06-1380. 

 Quinta post Barnabe: donderdag 14-06-1380. 

 

BP 1176 f 131v 01 di 12-06-1380. 

Johannes van Bruheze gaf uit aan Johannes gnd Milhezeman van Doerne 

een akker in Deurne, naast de kerk aldaar, tussen een gemene weg 

enerzijds en Marcelius Metten soen anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een erfpacht van 4½ lopen rogge, maat van Helmond, en 1 kapoen, 

met Lichtmis in Deurne te leveren, voor het eerst over een jaar. 

 

Johannes de Bruheze agrum terre situm in parochia de Doerne iuxta 

ecclesiam ibidem inter (dg: here) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Marcelii Metten soen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Johanni dicto Milhezeman de Doerne ab eodem 

hereditarie possidendum pro hereditaria paccione quatuor et 

dimidii lopinorum siliginis mensure de Helmont (dg: danda sibi ab 

alio hereditarie) et unius caponis danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione (dg: et in Do) et pro primo termino ultra annum et 

in (dg: in dicta parochia trade) in Doerne tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia ex predicto 

agro et aliis suis (dg: sui) bonis quibuscumque. Testes Lonijs et 

Neijnsel datum in crastino (dg: Bane) Barnabe. 

 

BP 1176 f 131v 02 di 12-06-1380. 

Voornoemde Johannes van Bruheze gaf uit aan Ghevardus van den Bogarde 

een akker, gnd die Pijnakker, in Deurne, tussen voornoemde Ghevardus 

enerzijds en Marcelius van den Bossche anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Helmond, en 

1 kapoen, met Lichtmis in Deurne te leveren, voor het eerst over een 

jaar. 

 

Dictus Johannes agrum terre (dg: situm) dictum die Pijnacker situm 

in parochia de Doerne inter hereditatem Ghevardi van den Bogarde 

ex uno et inter hereditatem Marcelii van den Bossche ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto Ghevardo ab eodem 

hereditarie possidendum pro hereditaria paccione coto lopinorum 

siliginis dicte mensure (dg: danda sibi ab) et unius caponis danda 

sibi ab alio pruficatione et primo termino ultra annum #ut supra# 

promittens ut supra et alter repromisit super omnia ex premissis 

et aliis suis bonis quibuscumque. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131v 03 di 12-06-1380. 

Voornoemde Johannes van Bruheze gaf uit aan Henricus Mannart van 

Doerne een akker gnd die Bogaards Akker, met een stukje land op het 

einde van de akker gelegen, in Deurne, tussen Rutgherus Moedels soen 

enerzijds en Godefridus Snabs anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 
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een erfpacht van 19 lopen rogge, maat van Helmond, en 2 kapoenen, met 

Lichtmis in Deurne te leveren, voor het eerst over een jaar. 

 

Dictus Johannes agrum terre dictum die Boegards Acker (dg: situm 

in dicta parochia) cum particula terre sita #ad# (dg: in) finem 

dicti agri situm in dicta parochia inter hereditatem (dg: quo) 

Rutgheri Moedels soen ex uno et inter hereditatem Godefridi Snabs 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico Mannart 

(dg: pro he) de Doerne ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditaria paccione XIX lopinorum siliginis dicte mensure et 

duorum caponum danda sibi ab alio ut supra promittentes ambo ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131v 04 di 12-06-1380. 

Voornoemde Johannes van Bruheze gaf uit aan Johannes van den Boegarde 

(1) een akker gnd die Poelakker, in Deurne, tussen voornoemde 

Johannes van den Boegarde enerzijds en Willelmus van der Heijden 

anderzijds, (2) een stuk land gnd die Mertens Kloot, in Deurne, 

tussen Willelmus van den Beirgulen enerzijds en Gerardus des Hertogen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 5 lopen 

rogge, maat van Helmond, en 1 kapoen, met Lichtmis in Deurne te 

leveren. 

 

Dictus Johannes agrum terre dictum die Poelacker situm in dicta 

parochia situm hereditatem Johannis van den Boegarde ex uno et 

inter hereditatem Willelmi van der (dg: Heijden) Heijden ex alio 

atque peciam terre dictam die Mertens Cloet sitam in dicta 

parochia inter hereditatem Willelmi van den Beirgulen ex uno et 

inter hereditatem Gerardi des Hertogen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum dicto Johanni van den Boegarde ab eodem 

hereditarie possidendos pro hereditaria paccione quinque lopinorum 

siliginis dicte mensure et (dg: unius) #unius# caponis danda sibi 

ut supra promittentes ambo ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131v 05 di 12-06-1380. 

Voornoemde Johannes van Bruheze gaf uit aan Godefridus Mutsart en 

Willelmus zv Willelmus van Meijel (1) een akker gnd die Emmelheze, in 

Deurne, tussen Johannes van Ghemert enerzijds en Goeswinus van Aa 

anderzijds, (2) de helft van een akker gnd die Widen, in Deurne, 

achter de schuur van het goed van Widen, tussen Marcelius gnd Pegs 

soen enerzijds en Rutgherus Moedles soen anderzijds, te weten de 

helft naast voornoemde Rutgherus; de uitgifte geschiedde voor een 

erfpacht van 4 mud 3 lopen rogge, maat van Helmond, en 4 kapoenen, 

met Lichtmis in Deurne te leveren, voor het eerst over een jaar. De 

gebouwen op voornoemde helft mogen worden verwijderd. 

 

Dictus Johannes agrum terre dictum die Emmel(dg: -eze)#heze# situm 

in dicta parochia inter hereditatem Johannis de Ghemert ex uno et 

inter hereditatem Goeswini de Aa ex alio atque (dg: dim) 

medietatem agri terre dicti die Widen siti in dicta parochia (dg: 

inter hereditatem .......) retro horreum bonorum de Widen inter 

hereditatem Marcelii dicti Pegs soen ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri (dg: ..) Moedles soen ex alio scilicet illam medietatem 

que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Rutgheri ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Godefrido Mutsart et Willelmo 

filio Willelmi de Meijel ab eisdem hereditarie possidendos pro 

hereditaria paccione (dg: trium) #quatuor# modiorum et (dg: X) 

#trium# lopinorum siliginis dicte mensure et (dg: quatuor 

#.......) quatuor# caponum danda sibi ab aliis ut supra 

promittentes ambo ut supra tali condicione quod ?ipsi ....... 

alteri poterint edificia in dicta medietate consistentia amovere 
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quandiu eis placuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131v 06 di 12-06-1380. 

Voornoemde Johannes van Bruheze gaf uit aan Marcelius gnd Pegs soen 

van Vlierden de helft van een akker gnd die Widen, in Deurne, achter 

de schuur van de goederen van Widen, tussen voornoemde Marcelius 

enerzijds en Rutgherus Moedels soen anderzijds, te weten de helft 

naast voornoemde Marcelius; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht 

van 31 lopen rogge, maat van Helmong, e 4 kapoenen, met Lichtmis in 

Deurne te leveren, voor het eerst over een jaar. De gebouwen op deze 

helft mogen verwijderd worden. 

 

(dg: Dictus) Johannes medietatem agri terre dicti die Widen siti 

in dicta parochia retro horreum bonorum de Widen inter hereditatem 

Marcelii dicti Pegs soen #de Vlierden# ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri Moedels soen ex alio scilicet illam medietatem que sita 

est contigue iuxta hereditatem dicti Marcelii ut dicebat (dg: 

dedit ad hereditarium pactum Marcelio predicto ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione XXVI lopinorum 

siliginis mesnure predicte et duorum caponum danda sibi ab alio 

atque #domum et aream# domistadium situm ibidem atque domum et 

aream sitam ibidem inter hereditatem) dedit ad hereditarium pactum 

dicto Marcelio ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione XXXI lopinorum siliginis dicte mensure et quatuor caponum 

danda sibi ab alio hereditarie ut supra promittentes ambo ut supra 

tali condicione !dictus Marcelius edificia in dicta medietate 

consistentia (dg: .......) libere poterit amovere quamdiu sibi 

placuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131v 07 di 12-06-1380. 

Voornoemde Johannes van Bruheze gaf uit aan Godefridus Mutsart en 

Willelmus zv Willelmus van Meijel 1 bunder beemd, in Deurne, ter 

plaatse gnd in Geen Ver Beirct, welke bunder jaarlijks gedeeld wordt 

tegen een erfgoed van Johannes van Os, aldaar; de uitgifte geschiedde 

voor een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, en 2 kapoenen, 

met Lichtmis te leveren, voor het eerst Lichtmis aanstaande. 

 

Dictus Johannes unum bonarium prati #ad se spectans# situm in 

dicta parochia ad locum dictum in Gheen Ver Beirct (dg: inter 

hereditatem Johannis) et quod bonarium annuatim dividitur contra 

hereditatem Johannis de Os sitam ibidem ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Godefrido Mutsart et Willelmo filio Willelmi 

de Meijel ab eisdem hereditarie possidendum pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis dicte mensure #et duorum caponum# 

(dg: sibi) danda sibi ab aliis et (dg: ut dic) #proxime 

purificatione et primo termino purificatione proxime# promittentes 

ambo ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131v 08 di 12-06-1380. 

Voornoemde Johannes van Bruheze gaf uit aan Henricus gnd Mannart van 

Doerne 1 bunder beemd in Deurne, ter plaatse gnd dat Arenbroek, welke 

jaarlijks gedeeld wordt tegen erfgoed van Johannes Marinen soen en 

Johannes van den Boegart; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns 

van 3 Franse schilden en 2 kapoenen, met Lichtmis in Deurne te 

leveren, voor het eerst Lichtmis aanstaande. 

 

Dictus Johannes unum bonarium prati #ad se spectans# situm in 

dicta parochia (dg: inter) in loco dicto dat Arenbroec (dg: inter 

hereditatem) et quod annuatim dividitur contra hereditatem 

Johannis Marinen soen et Johannis van den Boegart ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Henrico dicto Mannart de Doerne ab eodem 
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hereditarie possidendum pro hereditario censu trium scutorum 

aureorum (dg: d) monete regis Francie seu valorem et duorum 

caponum dando sibi purificatione pro primo termino (dg: prox) 

purificatione proxime et in dicta parochia tradendo ex premissis 

promittentes ambo ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131v 09 di 12-06-1380. 

Voornoemde Johannes van Bruheze gaf uit aan Thomas gnd Melijs soen 

een stuk land gnd dat Wijden, in Deurne, tussen Johannes Sceijders 

enerzijds en Marcelius van den Bossche anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, en 7 

kapoenen, met Lichtmis in Deurne te leveren, voor het eerst Lichtmis 

aanstaande. 

 

Dictus Johannes peciam terre dictam dat Wijden sitam in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis Sceijders ex uno et inter 

hereditatem Marcelii van den Bossche ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Thome dicto Melijs soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

dicte mensure et (dg: duorum) #septem# caponum danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione (dg: et pro primo termino ultra annum) 

#et pro primo termino purificatione proxime# et in dicta parochia 

tradenda ex premissis promittentes ambo ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 131v 10 di 12-06-1380. 

Johannes van Hemert wever beloofde aan Marcelius van Puppel 60 lichte 

schilden, binnen een periode van 15 dagen voor Sint-Remigius 

aanstaande te betalen. 

 

Johannes de Hemert textor promisit Marcelio de Puppel LX licht 

scilt per quindenam ante Remigii proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 131v 11 wo 13-06-1380. 

Jacobus Meelman verkocht aan Jacobus van den Hoevel een huis25,26, erf 

en tuin van wijlen Henricus Meij, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Theodericus gnd Bever enerzijds 

en erfgoed van Walterus zvw Walterus Meij. 

 

Jacobus Meelman domum et aream et ortum quondam Henrici Meij sitos 

in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Theoderici 

dicti Bever ex uno et inter hereditatem Walteri filii quondam 

Walteri Meij ex alio hereditarie vendidit Jacobo van den Hoevel 

supportavit cum omnibus litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Neijnsel 

datum quarta post Barnabe. 

 

BP 1176 f 131v 12 wo 13-06-1380. 

Theodericus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 131v 13 do 14-06-1380. 

Ghisbertus van Eijcke verkocht aan Johannes van Afterloe en Johannes 

Peijman de helft in alle erfgoederen, die zijn tante Herswijndis Bacs 

                         
25 Zie ← BP 1176 f 089v 01 di 19-07-1379, overdracht van een deel in 

dit huis. 
26 Zie → BP 1176 f 298r 10 ma 16-03-1383, erfmangeling van het huis. 
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onder Tilburg had liggen, belast met 22½ penning gemeen geld. 

 

Ghisbertus de Eijcke medietatem ad se spectantem in omnibus 

hereditatibus quas Herswijndis Bacs sua matertera infra parochiam 

de Tilborch habuit sitas ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

de Afterloe et Johanni Peijman ab eisdem promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: m) XXII et dimidio denariis 

communis pagamenti exinde solvendis. Testes Cnode et Neijnsel 

datum quinta post Barnabe. 

 

BP 1176 f 131v 14 do 14-06-1380. 

Johannes van Eijcke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Eijcke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131v 15 do 14-06-1380. 

Henricus zvw Henricus van der Heze verhuurde aan Godefridus gnd Smit 

van den Grave een hoeve gnd ten Laer, in de dingbank van Gemert, voor 

een periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen Pinksteren (zo 13-05-

1380). 

 

Henricus filius quondam Henrici van der (dg: Heze) Heze mansum 

dictum ten Laer situm in jurisdictione de Ghemert cum suis 

attinentiis universis ut dicebat locavit recto locacionis modo 

Godefrido dicto Smit van den Grave ab eodem ad spacium trium 

annorum a festo penthecostes proxime preterito sine medio 

sequentium promittentes warandiam et aliam obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 131v 16 do 14-06-1380. 

Andreas Verkenman beloofde aan Ghisbertus Lijsscap de jongere 31 

gulden peter, 1 peter voor 34½ Dordrechtse plakken gerekend, met 

Maria-Geboorte aanstaande te betalen. 

 

Andreas Verkenman promisit Ghisberto Lijsscap juniori XXXI gulden 

peter seu pro quolibet gulden peter XXXIIII et dimidium Dordrecht 

placken ad nativitatis Marie proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf4 B 10 f.132. 

 Quinta post Gervasii et Prothacii: donderdag 21-06-1380. 

 

BP 1176 f 132r 01 do 14-06-1380. 

Conrardus Wageman verkocht aan Henricus zvw Henricus Loijer (1) een 

stukje erfgoed met gebouwen in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter 

erfgoed van een zekere Bacs schoenmaker, tussen erfgoed van Petrus 

van Ellaer enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een weg bij dit 

stukje behorend, 6 voet breed, lopend van het stukje naar de 

Vughterstraat, direct naast erfgoed van voornoemde wijlen Bacs 

schoenmaker enerzijds en de gemeint anderzijds, aan hem in cijns27 

gegeven door Gerardus van der Weijden, belast met cijnzen in de brief 

vermeld. 

 

Conrardus Wageman quandam particulam terre sitam in Busco ad 

aggerem vici Vuchtensis retro hereditatem dicti Bacs sutoris inter 

hereditatem Petri de Ellaer ex uno et inter communitatem ibidem ex 

alio atque quandam viam ad dictam particulam terre spectantem que 

via predicta sex pedatas terre in latitudine continet tendentem a 

                         
27 Zie → BP 1176 f 197v 01 do 22-08-1381, verkoop van de cijns van 50 

schelling aan Henricus zvw Henricus Loijer. 
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dicta particula terre usque ad vicum Vuchtensem contigue iuxta 

hereditatem dicti quondam Bacs sutoris ex uno et inter 

communitatem ex alio datam sibi ad censum a Gerardo van der 

Weijden prout in litteris #simul cum edificiis in dicta particula 

terre consistentibus ut dicebat# hereditarie vendidit Henrico 

filio quondam Henrici Loijer supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

exceptis censibus in dictis litteris contentis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 132r 02 do 14-06-1380. 

Johannes Rijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Rijc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 132r 03 do 14-06-1380. 

Hr Arnoldus Loijer beloofde aan de secretaris, tbv zijn natuurlijke 

kinderen Arnoldus, Johannes, Elisabeth en Aleijdis, 200 dobbel na 

maning te betalen. Zou een van de kinderen overlijden, dan zullen de 

overlevende kinderen het geld beuren. De brief aan hem overhandigen. 

 

Dominus Arnoldus Loijer promisit (dg: mihi) #mihi# ad opus Arnoldi 

Johannis Elisabeth et Aleijdis suorum puerorum naturalium IIc 

dobbel ad monitionem persolvendos et si unus moritur supervivi 

levabunt. Testes Cnode et Scrage datum supra. Traditur sibi 

littera. 

 

BP 1176 f 132r 04 do 14-06-1380. 

Voornoemde hr Arnoldus Loijer beloofde aan de secretaris, tbv 

Willelmus en Elisabet, nkvw Johannes Loijer, 30 dobbel na maning te 

betalen. Zou een van beide overlijden, dan beurt de andere. De brief 

overhandigen aan voornoemde hr Arnoldus. 

 

Dictus dominus Arnoldus promisit (dg: mihi) #mihi# ad opus 

Willelmi et Elisabet puerorum naturalium quondam Johannis Loijer 

XXX dobbel ad monitionem persolvendos si alter eorum decesserit 

alter levabit. Testes datum supra. Tradetur littera dicto domino 

Arnoldo. 

 

BP 1176 f 132r 05 do 14-06-1380. 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen beloofde aan Johannes van 

Risingen, tbv Arnoldus van der Hulpen, 60 franken na maning te 

betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Gherwen promisit Johanni de 

Risingen ad opus Arnoldi van der Hulpen LX francken ad monitionem 

persolvendos. Testes Cnode et Rover datum supra. 

 

BP 1176 f 132r 06 do 14-06-1380. 

Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus Zasman beloofde aan Adam van 

Mierd, tbv Gerardus Eghens soen en Godefridus Loefs soen, een 

n-erfcijns van 16 oude schilden, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

zijn goederen. De brief overhandigen aan voornoemde Rut. 

 

Rutgherus de Boemel filius quondam Gobelini Zasman promisit super 

habita et habenda Ade de Mierd ad opus Gerardi Eghens soen #et 

Godefridi Loefs soen seu eorum alteri# se daturum et soluturum 

dicto Gerardo hereditarium censum XVI aude scilde hereditarie 

nativitatis Johannis ex suis bonis habitis et habendis 

consistentibus consistentibus sive sitis. Testes (dg: datum supra) 
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Cnode et Scrage datum supra. Tradetur littera dicto Rut. 

 

BP 1176 f 132r 07 do 14-06-1380. 

Johannes Spikerman gaf uit aan Henricus Mertens soen de Vessem 3 

stukken land in Vessem, (1) ter plaatse gnd op den Heesper, tussen 

Johannes Princen en Everardus Lobbe enerzijds en de gemeint en kv 

Elizabeth Zelen anderzijds, (2) nabij de plaats gnd die Rijt, tussen 

Johannes gnd Peijnsart enerzijds en Ghibo Peijnsart anderzijds, (3) 

gnd die Sceijsselberg, tussen Theodericus Hillen enerzijds en 

Walterus Everaets soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 6 

oude groot aan het klooster van Sint-Jacobus in Luik, (b) 3 lopen 

gerst aan het kapittel van Oirschot, en thans voor (c) een erfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Vessem, met Lichtmis in Vessem te leveren, 

voor het eerst over een jaar. 

De brief overhandigen aan zijn kinderen Henricus, Martinus en? 

Johannes. 

 

Johannes Spikerman tres pecias terre sitas in parochia de Vessem 

quarum una in loco dicto #op den# Heesper inter hereditatem 

Johannis Princen et Everardi Lobbe ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem (dg: ex alio et altera) et hereditatem 

liberorum Elizabeth Zelen ex alio altera iuxta locum dictum die 

Rijt inter hereditatem Johannis dicti Peijnsart et (dg: Ghibonis 

sui fratris ex uno) et inter hereditatem Ghibonis Peijnsart ex 

alio et tercia dicta die Sceijsselberch inter hereditatem 

Theoderici Hillen ex uno et inter hereditatem Walteri Everaets 

#soen# ex alio (dg: ut dicebat) sunt site ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Henrico Mertens soen de Vessem ab eodem 

hereditarie possidendas pro sex grossis antiquis conventui sancti 

Jacobi Leodiensis (dg: exinde solvendis dandis atque pro) et 

tribus lopinis ordei capitulo de (dg: Oes) Oerscot exinde 

solvendis dandis sibi etc atque pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de (dg: Oerscot de) Vessem danda sibi ab 

alio hereditarie purificatione et pro primo termino ultra annum 

[et] in Vessem tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. Tradetur littera Henrico Martino ?et Johanni 

suis liberis seu eorum alteri. #(dg: Ameij)#. 

 

BP 1176 f 132r 08 do 14-06-1380. 

Arnoldus zv Lambertus Drinchellinc ev Aleijdis dv Theodericus snijder 

droeg over aan Leonius nzvw Leonius van Ponsendael alle goederen, die 

aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van Wellinus 

Writers grootvader van voornoemde Aleijdis. 

 

Arnoldus filius Lamberti Drinchellinc maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie (dg: quondam) Theoderici 

sartoris (dg: quinta) omnia et singula bona hereditaria et parata 

sibi et dicte sue uxori de morte quondam Wellini Writers avi olim 

dicte Aleijdis successione advoluta (dg: ut dicebat) quoque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Leonio filio naturali quondam Leonii de Ponsendael promittens (dg: 

w) ratam servare et obligationem ex parte sui et (dg: sue uxoris) 

deponere. Testes (dg: datum supra) Cnode et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 132r 09 do 14-06-1380. 

Henricus van Baex beloofde aan Nijcholaus gnd Coel Condermans soen 24 

Brabantse dobbel met Sint-Jan over een jaar te betalen. 

 

Henricus de Baex promisit Nijcholao dicto Coel Condermans soen 

XXIIII Brabant dobbel a nativitatis Johannis proxime ultra annum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 132r 10 do 14-06-1380. 

Johannes die Milter van Erpe beloofde aan Johannes gnd Hoessche 5 mud 

rogge, maat van Erp, met Pinksteren aanstaande (13-05-1380) te 

leveren, en 6 oude schilden en 1 plak met Sint-Lambertus aanstaande 

te betalen. 

 

(dg: Johannes die) Johannes die Milter de Erpe promisit Johanni 

dicto Hoessche quinque modios siliginis mensure de Erpe ad 

penthecostes proxime et sex aude scilde et unum placke ad Lamberti 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 132r 11 do 14-06-1380. 

Willelmus, Johannes, Ghevardus en Theodericus gnd Bijlant, kvw hr 

Johannes van Eijndoven ridder, deden tbv Hilla wv Johannes van Berkel 

en tbv kvw voornoemde Johannes, afstand van (1) hun deel in 

erfgoederen van wijlen Johannes Milters, gelegen onder Maren, Kessel 

en Alem, (2) erfgoederen, waarin voornoemde Johannes van Berkel was 

overleden. De brief overhandigen aan haar zoon Vastradus. 

 

Willelmus Johannes Ghevardus et Theodericus dictus Bijlant liberi 

quondam domini Johannis de Eijndoven militis super tota parte et 

omni jure eis competente quovismodo in hereditatibus quondam 

Johannis Milters quoque locorum infra parochias de Maren de Kessel 

et de Alem sitis ut dicebat et super quibus hereditatibus (dg: 

quibus) in quibus Johannes quondam de Berkel decessit #quoque 

sitis# ut dicebat ad opus Hille relicte dicti quondam Johannis de 

Berkel et ad opus liberorum eiusdem quondam Johannis 

renunciaverunt promittentes indivisi ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera 

Vastrado suo filio. 

 

BP 1176 f 132r 12 do 14-06-1380. 

Hilla wv Johannes van Berkel, haar kinderen Vastradus en Johannes en 

Vastradus zvw Henricus van der Lijnde beloofden aan Jacobus Coptiten 

100 oude schilden, een helft te betalen met Sint-Martinus en de 

andere helft met Pasen aanstaande (14-04-1381). 

 

Hilla relicta quondam Johannis de Berkel Vastradus et Johannes 

eius liberi et Vastradus filius quondam Henrici van der Lijnde 

promiserunt (dg: dictis 4or) Jacobo Coptiten centum aude scilde 

mediatim Martini et mediatim pasce proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 132r 13 do 14-06-1380. 

Johannes Bessellen beloofde aan Theodericus Waelwijns soen 1 last 

haring tussen nu en Sint-Michael aanstaande (za 29-08-1380) in 

Schonen te leveren. Als hij die last daar dan niet levert, dan zal 

voornoemde Johannes de last tussen nu en Kerstmis (di 25-12-1380) in 

Den Bosch, onder de kraan, leveren, voor risico van voornoemde 

Johannes en op kosten van het vaarloon voor voornoemde Theodericus. 

 

Johannes Bessellen promisit Theoderico Waelwijns soen unum last 

allecium plenorum dulcium et bene salsatorum (dg: ad) infra hinc 

et Mijchaelis proxime persolvendum et in Scoenen tradendum (dg: 

alio) quod si non ibidem infra hinc tradidit extunc dictus 

Johannes dictum last allecium deliberabit infra hinc et festum 

nativitatis Domini in Busco sub edificio dicto craen in periculis 

dicti Johannis et in expensis nauli dicti Theoderici. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1176 f 132r 14 do 14-06-1380. 

Ghibo zvw Goeswinus Fijen soen, Willelmus van Nijewel, zijn broer 

Theodericus Keijmp en Engelbertus die Zegher van Crumvoert beloofden 

aan Arnoldus Koijt, gedurende 4 jaar, elk jaar met Sint-Petrus-Stoel 

15 lichte schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, en 4 plakken 

te betalen. 

 

Ghibo filius quondam Goeswini Fijen soen Willelmus de Nijewel 

Theodericus Keijmp eius frater Engelbertus die Zegher (dg: pro) de 

Crumvoert promiserunt (dg: se d) indivisi super omnia se daturos 

et soluturos Arnoldo Koijt ad spacium quatuor annorum proxime 

futurorum anno quolibet eorundem XV licht scilde XII placken pro 

scilt computato et quatuor placken ad Petri ad cathedram 

persolvendos. Testes Scrage et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 132r 15 do 21-06-1380. 

Johannes Becker zvw Johannes de Alphen droeg over aan Jacobus van den 

Wiel een n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit de helft van een huis en erf in Den Bosch in de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van Johannes gnd Sceijfarts enerzijds en erfgoed van 

Theodericus gnd Mangelart anderzijds, aan hem verkocht door Jordanus 

gnd Leuwe. 

 

Johannes Becker filius quondam Johannis de Alphen hereditarium 

censum trium librarum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex medietate domus et aree site in Busco in vico dicto 

Colperstrate inter hereditatem Johannis dicti Sceijfarts ex uno et 

inter hereditatem Theoderici dicti Mangelart ex alio venditum sibi 

a Jordano dicto Leuwe prout in litteris hereditarie supportavit 

Jacobo van den Wiel (dg: pro) cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem (dg: de) ex parte sui deponere. 

Testes Heijme et Scrage datum quinta post Gervasii et Prothacii. 

 

BP 1176 f 132r 16 do 21-06-1380. 

Rodolphus gnd Roef zvw Rodolphus van den Laer en Egidius zvw Egidius 

gnd Lang Gielijs beloofden aan Henricus van Leende snijder 112 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Rodolphus dictus Roef filius quondam Rodolphi (dg: dicti v) van 

den Laer (dg: pro) et Egidius filius quondam Egidii dicti Lang 

Gielijs promiserunt Henrico de Leende sartori C et XII Hollant 

dobbel seu valorem ab nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 132r 17 do 21-06-1380. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 B 11 f.132v. 

 In vigilia nativitatis Johannis: zaterdag 23-06-1380. 

 

BP 1176 f 132v 01 do 21-06-1380. 

Willelmus zvw Metta gnd Arts had destijds verworven van Rodolphus gnd 

Rover van Vladeracker het deel, dat aan voornoemde Rodolphus Rover, 

zijn broers Johannes en wijlen Ghisbertus, en zijn zuster Elizabeth, 

en aan erfg van voornoemde Rodolphus Rover, Johannes, wijlen 

Ghisbertus en Elizabeth behoort, in erfgoederen gnd die Brede en Laar 

en Vastart Venne, in Tongerlo nabij Eindhoven. Voornoemde Willelmus 
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deed nu tbv Johannes zvw Arnoldus gnd Hoddewijns soen en tbv 

Wautgherus zvw Johannes Spallart afstand van een deel van voornoemde 

erfgoederen die Brede en Laar en Vastart Venne, welk deel voornoemde 

wijlen Arnoldus en zijn vrouw Aleijdis hadden bezeten. Voornoemde 

Willelmus behoudt voor zich erfgoederen, die voornoemde Willelmus 

eerder verworven had van kvw voornoemde Arnoldus. 

 

Notum sit universis quod #cum# Willelmus filius quondam Mette 

dicte Arts totam partem (dg: p) omne jus (dg: sibi) Rodolpho dicto 

Rover de Vladeracker atque Johanni et Ghisberto quondam suis 

fratribus et Elizabeth sue sorori ac heredibus dictorum Rodolphi 

Rover Johannis (dg: et) quondam Ghisberti et Elizabeth competentes 

quovismodo in hereditatibus dictis die Brede et Laer et Vastart 

Venne (dg: sitis) et in attinentiis dictarum hereditatum universis 

sitis in parochia de Tongherle prope Eijndoven erga dictum 

Rodolphum Rover acquisivisset prout in litteris #quas vidimus etc# 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Willelmus 

super parte dictarum hereditatum die Brede et Laer et Vastart 

Venne vocatarum quam partem Arnoldus quondam dictus Hoddewijns 

soen et Aleijdis eius uxor possederant et super jure ad opus 

Johannis filii dicti quondam Arnoldi et Wautgheri filii quondam 

Johannis (dg: dicti) Spallart renunciaverunt promittentes ratam 

servare salvis tamen dicto Willelmo et sibi ab huiusmodi 

renunciacione libere reservatis hereditatibus dicte partis quas 

dictus Willelmus erga liberos dicti quondam Arnoldi seu erga 

aliquem eorundem liberorum #prius# acquisiverat ut dicebat. Testes 

Heijme et Scrage datum supra. Traditur. 

 

BP 1176 f 132v 02 do 21-06-1380. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Rodolphus gnd Rover 

van Vladeracken” en voornoemde Willelmus beloofde, zo nodig, de brief 

ter hand te stellen aan voornoemde Johannes en Wautgherus. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Rodolphus dictus Rover de 

Vladeracken et dictus Willelmus promisit super omnia dictis 

Johanni et Wautghero concedere quotiens indiguerit ut in forma. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 132v 03 do 21-06-1380. 

Voornoemde Willelmus, Johannes en Wautgherus ontlastten een erfgoed 

gnd dat Vonderken, in Tongerlo nabij Eindhoven, van de belofte van 

garantie, eerder gedaan door Danijel van Vladeracken en meer 

personen, mbt voornoemd erfgoed dat Vonderken, te weten van 

verschillende erfgoederen gnd die Brede en Laar en Vastart Venne, in 

Tongerlo nabij Eindhoven. De brief overhandigen aan Jacobus Coptiten. 

 

Dicti (verbeterd uit: dictus) Willelmus Johannes et Wautgherus 

quitam clamaverunt quandam hereditatem dictam (dg: dictam) dat 

Vonderken sitam in parochia de Tongherle prope Eijndoven a 

promissione warandie facta prius a Danijele de Vladeracken 

#quibuscumque personis# ad et supra dictam hereditatem dat 

Vonderken vocatam scilicet de quibusdam hereditatibus dictis die 

Brede et Laer et Vastart Venne vocatis sitis in parochia de 

Tongherle prope Eijndoven ut dicebant salvis tamen ipsis omnibus 

litteris super acquisitione dictarum hereditatum die Brede et Laer 

et Vastart Venne vocatarum quoad omnia alia in eisdem litteris 

contenta in suo vigore duraturis promittentes ratam servare. 

Testes #Rover ....... ....... .......# datum supra. Traditur 

Jacobo Coptiten. 
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BP 1176 f 132v 04 do 21-06-1380. 

Voornoemde Johannes en Wautgherus beloofden aan voornoemde Willelmus 

23 Brabantse dobbel, een helft te betalen met Sint-Jan over een jaar 

en de andere helft met Sint-Jan over 2 jaar. 

 

Solvit 2 placken. 

Dicti Johannes et Wautgherus promiserunt indivisi super omnia 

dicto Willelmo XXIII Brabant dobbel (dg: ad) mediatim a 

nativitatis Johannis proxime (dg: pro) ultra annum (dg: 

persolvendos) et mediatim a #nativitatis# Johannis proxime ultra 

duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 132v 05 do 21-06-1380. 

Godefridus zvw Petrus van der Woerd verkocht aan Hermannus Scut zv 

Henricus van Heijnxtem de jongere de helft van 8 hont land in Empel, 

ter plaatse gnd die Spoijen, tussen wijlen Albertus Loze enerzijds en 

Theodericus gnd Blikers soen anderzijds, te weten de helft naast de 

sloot gnd die Orberse Grave. 

 

Godefridus filius quondam Petri (dg: W) van der Woerd medietatem 

octo hont terre sitorum in parochia de Empel in loco dicto die 

Spoijen inter hereditatem quondam Alberti Loze ex uno et inter 

hereditatem Theoderici dicti (dg: Bl) Blikers soen ex alio 

scilicet illam medietatem que sita !contigue iuxta fossatum dictum 

die Orberssche Greve ut dicebat hereditarie vendidit Hermanno Scut 

filio Henrici de Heijnxtem junioris promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab omnibus aggere et 

censu libera. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 132v 06 do 21-06-1380. 

Voornoemde Godefridus verkocht de andere helft van voornoemde 8 hont, 

te weten de helft richting de Maas, aan Johannes gnd Rutghers soen. 

 

Solvit 3 plack. 

Dictus Godefridus reliquam medietatem dictorum octo hont terre 

scilicet illam medietate que sita est versus Mosam ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni dicto Rutghers soen promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 132v 07 do 21-06-1380. 

Johannes Bessellen beloofde aan Gerardus gnd Nijcoels 41 Hollandse 

dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Johannes Bessellen promisit Gerardo dicto Nijcoels XLI Hollant 

dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 132v 08 do 21-06-1380. 

Laurencius zv Johannes van Gherwen verkocht aan Johannes zv Johannes 

van Groten ¼ deel in 2 beemden in Helmond, ter plaatse gnd Perrik, 

(1) tussen Johannes van Herzel enerzijds en Arnoldus gnd van 

Rijncvelt anderzijds, (2) tussen hr Arnoldus Wautgheri enerzijds en 

Johannes gnd van den Rullen van Gherwen anderzijds, welke 2 beemden 

voornoemde Laurencius en Petrus van den Gasthuse, tbv hen en tbv 

Luijtgardis mv voornoemde Petrus, en Henricus gnd Weder van Helmont, 

tbv zichzelf en tbv zijn vrouw Yda, verworven hadden van Johannes van 

den Kerchove. 

 

Laurencius filius Johannis de Gherwen quartam partem ad se 

spectantem in duobus pratis sitis in parochia de Helmont in loco 

dicto communiter Perricke quorum unum inter hereditatem Johannis 
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de Herzel ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti van Rijncvelt 

ex alio et aliud inter hereditatem domini Arnoldi Wautgheri ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti van den Rullen de Gherwen ex 

alio latere sunt sita que duo (dg: duo) prata dictus Laurencius et 

Petrus van den Gasthuse ad opus ipsorum et ad opus Luijtgardis 

matris dicti Petri atque Henricus dictus Weder de Helmont ad opus 

dicti Henrici et ad opus Yde uxoris dicti Henrici erga Johannem 

van den Kerchove acquisiverant #emendo# prout in litteris 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Johanni (dg: de Groett 

Groten) filio Johannis de Groten supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 132v 09 do 21-06-1380. 

Theodericus van Essche, Henricus Rijc, Bartholomeus gnd Meus Wegen 

soen, Ghisbertus Keijot, Henricus gnd Matheus soen en Lambertus 

Bathen soen beloofden aan Egidius zv Henricus Moelner van Herlaer 100 

oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande te betalen. 

 

Theodericus (dg: W) de Essche Henricus Rijc Bartholomeus dictus 

Meus Wegen soen Ghisbertus Keijot Henricus #dictus# Matheus soen 

Lambertus Bathen soen promiserunt Egidio filio Henrici Moelner de 

Herlaer centum aude scilde ad Jacobi proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 132v 10 do 21-06-1380. 

Johannes zv Henricus van Zeghenworp beloofde voornoemde ?6 schadeloos 

te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes filius Henrici de Zeghenworp promisit super habita et 

habenda dictos (dg: #?A# II) #VI?# indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 132v 11 do 21-06-1380. 

Katherina dvw Hessello van Boert, Johannes nzv Wautgherus van 

Zweensberch en Jacobus zvw Johannes van Loven verkochten aan 

Nijcholaus gnd Coel zvw Willelmus van Ruelingen en Petrus Bolant zvw 

Arnoldus Bolant van Vucht de helft van 3 dagmaten beemd, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd in den Maden, te weten de helft aan 

de kant richting de gemeint van de naburen van Vught, van welke 3 

dagmaten de andere helft behoort aan kvw Arnoldus van Hamont, welke 

eerstgenoemde helft voornoemde wijlen Hessello verworven had van 

voornoemde Arnoldus Bolant. 

 

Katherina filia quondam Hessellonis de Boert cum (dg: Boert) 

#tutore# Johannes filius naturalis Wautgheri de Zweensberch et 

Jacobus filius quondam Johannis de Loven medietatem trium 

mensurarum conventualiter dictarum dachmaden prati sitarum in 

parochia sancti (dg: Petri) Lamberti (dg: de) in Vucht ad locum 

dictum in den Maden videlicet illam medietatem dictarum trium 

mensurarum prati que sita est in latere versus communitatem 

vicinorum (dg: in) #de# Vucht et de quibus tribus (dg: mensuris) 

dachmaden prati predictis altera medietas ad liberos quondam 

Arnoldi de Hamont spectat quam medietatem predictam dictus quondam 

Hessello erga Arnoldum Bolant de Vucht acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Nijcholao dicto Coel filio 

quondam Willelmi de Ruelingen et Petro Bolant #filio dicti quondam 

Arnoldi Bolant# supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

cum tutore ratam servare et obligationem #et impeticionem# ex 

parte sui et (dg: quo) dicti quondam Hessellonis et quorumcumque 
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heredum dicti quondam Hessellonis deponere. Testes Cnode et Scrage 

datum supra. Et ?detur. 

 

BP 1176 f 132v 12 do 21-06-1380. 

Arnoldus van den Haseldonc molenaar verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus van den (dg: -.) Haseldonc multor prebuit et reportavit. 

Datum supra. 

 

BP 1176 f 132v 13 do 21-06-1380. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Arnoldus gnd Bolant 

van Vucht etc” en voornoemde Nijcholaus Coel beloofde de brief, zo 

nodig, ter hand te stellen aan voornoemde Petrus Bolant. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Arnoldus dictus Bolant de 

Vucht etc et dictus Nijcholaus Coel promisit eas dicto Petro (dg: 

P) Bolant tradere (dg: qu) ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 132v 14 do 21-06-1380. 

Voornoemde kopers beloofden aan Johannes nzv Wautgherus van 

Sweensberch 33 lichte schilde, 12 plakken voor 1 schild gerekend, met 

Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt Johanni filio naturali Wautgheri de 

Sweensberch XXXIII licht scilde scilicet XII plack pro scilt 

computato ad Remigii proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 132v 15 do 21-06-1380. 

Johannes Bessellen beloofde aan Ghibo van Vorne 32 oude Franse 

schilden met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Johannes Bessellen promisit super omnia Ghiboni de Vorne XXXII 

aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 132v 16 do 21-06-138028. 

Theodericus gnd Tiel zvw Johannes gnd Houft verkocht aan Johannes 

Sceijvel ½ bunder beemd, in Oisterwijk, ter plaatse Aan den Brand, in 

een kamp van 2 bunder, welk kamp ligt tussen kv Johannes Vets 

enerzijds en hr Willelmus Custer anderzijds, deze ½ bunder belast met 

3 oude groot en 1/9 deel van 2 kapoenen. 

 

(dg: Tielmannus) #Theodericus dictus Tiel# filius quondam Johannis 

dicti Houft dimidium bonarium #prati# situm in parochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Aen den Brant in (dg: Br d) quodam 

campo duo bonaria continente qui campus situs est inter 

hereditatem liberorum Johannis Vets ex uno et inter hereditatem 

domini Willelmi Custer ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Sceijvel promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis tribus grossis antiquis et nona parte duorum caponum ex 

dicto dimidio bonario prati (dg: prius) solvendis annuatim. Testes 

Scrage et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 132v 17 do 21-06-1380. 

Henricus Pauwels soen van Beke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
28 GAH THG regest 850, donderdag 21-06-1380. 
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Henricus Pauwels soen de Beke prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 132v 18 za 23-06-1380. 

Gheerlacus van Watermael en Sijmon van Mijrabellum beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 16 oude schilden met Sint-

Remigius aanstaande te betalen, op straffe van 1. 

 

Gheerlacus de Watermael et Sijmon de Mijrabello promiserunt mihi 

ad opus Thome Asinarii etc XVI aude scilde ad Remigii proxime 

persolvenda sub pena I. Testes Scrage et Neijsel datum in vigilia 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1176 f 132v 19 za 23-06-1380. 

Arnoldus die Necker van Vessem verkocht aan Erevardus gnd Ervart zv 

Walterus van den Vloege van Berze een stuk beemd in Vessem, ter 

plaatse gnd in het Ellen Broek, tussen Theodericus Hillen enerzijds 

en Theodericus van Oerscot anderzijds. Verkoper en met hem zijn zoon 

Arnoldus beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 1/3 cijnshoen 

en 1/3 lopen rogge. 

 

Solvit 3 plack. 

Arnoldus die Necker de Vessem peciam prati sitam in parochia de 

Vessem in loco dicto int Ellen Broec inter hereditatem Theoderici 

Hillen ex uno et inter Theoderici de Oerscot ex alio hereditarie 

vendidit Erevardo dicto Ervart filio (dg: qu) Walteri van den 

Vloege de Berze promittens (dg: warandiam et obligationem) et cum 

eo Arnoldus eius filius indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis tercia parte unius pulli censualis 

et tercia parte unius lopini siliginis exinde solvendis (dg: s) 

annuatim. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 132v 20 za 23-06-1380. 

Voornoemde verkoper beloofde zijn voornoemde zoon Arnoldus schadeloos 

te houden. De brief overhandigen aan voornoemde Erevardus of aan hem. 

 

Solvit. 

Dictus (dg: emptor) venditor promisit dictum Arnoldum suum filium 

indempnem servare. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Erevardo vel sibi. 

 

BP 1176 f 132v 21 za 23-06-1380. 

Theodericus van Over Aa alias gnd Rommel verkocht aan Henricus zv 

Johannes van den Scoet een erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Oirschot, die hij met Lichtmis beurt, gaande uit de goederen van 

wijlen een zekere Storme van Eten en zijn dochter Aleijdis, later van 

Aleijdis van Est, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, welke pacht 

voornoemde Aleijdis aan voornoemde Theodericus vermaakt had. 

 

Solvit. 

Theodericus van (dg: de) Over Aa alias dictus Rommel hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Oerscot quam se 

solvendam habere dicebat hereditarie purificatione ex bonis (dg: 

dictis) quondam cuiusdam Storme de Eten et Aleijdis sue (dg: 

uxoris #sororis) filie# et !postmodum ad Heijlwigem de Est spectare 

consuevit sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Best ut 

dicebat et quam paccionem Aleijdis (dg: ..) predicta dicto 

Theoderico legaverat ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio 

Johannis van den Scoet promittens warandiam et obligationem in 

dicta paccione existentem deponere. Testes Meus et Neijnsel datum 
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supra. 

 

176 mf4 B 12 f.133. 

 in vigilia nativitatis Johannis: zaterdag 23-06-1380. 

 In festo nativitatis Johannis: zondag 24-06-1380. 

 In crastino nativitatis Johannis: maandag 25-06-1380. 

 Quarta post nativitatis Johannis: woensdag 27-06-1380. 

 In vigilia Petri et Pauli: donderdag 28-06-1380. 

 

BP 1176 f 133r 01 za 23-06-1380. 

De broers Arnoldus Ysebout, Willelmus en Jordanus, en hun zuster 

Luitgardis, kvw Arnoldus Tielkini, droegen over aan de broers 

Zibertus en Jordanus, kvw Theodericus van Hoculem, een erfpacht van 9 

mud 4 lopen rogge, maat van Waderle, en 4/9 deel van 1 mud rogge, 

maat van Waderle, erfpacht, met Lichtmis op de onderpanden te 

leveren, gaande uit geheel de goederen van wijlen hun tante jkvr 

Elizabeth Jordens, in Waderle, ter plaatse gnd Loen, en uit de 

beesten en het klein vee daarop, van welke goederen voornoemde 

Arnoldus Ysebout, Willelmus, Jordanus en Luijtgardis het 4/9 deel, 

dat aan hen was gekomen na overlijden van voornoemde jkvr Elizabeth 

Jordens, uitgegeven hadden aan voornoemde broers Zibertus en 

Jordanus, kvw Theodericus van Hoculem, voor de cijnzen die eruit gaan 

en voor voornoemde pacht. 

 

Arnoldus Ysebout Willelmus Jordanus fratres et Lu#i#tgardis eorum 

soror liberi quondam Arnoldi Tielkini cum tutore hereditariam 

paccionem novem modiorum et quatuor lopinorum siliginis mensure de 

Waderle et quatuor nonas partes unius modii siliginis dicte 

mensure hereditarie paccionis quas solvendas habent hereditarie 

purificatione et supra bona infrascripta tradendas et deliberandas 

ex integris bonis quondam domicelle Elizabeth Jordens eorum 

matertere sitis in parochia de Waderle in loco dicto Loen atque in 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis et ex bestiis 

et bonis pecoralibus quibusque supra dicta bona consistentibus de 

quibus bonis cum suis attinentiis bestiis et bonis pecoralibus 

antedicti Arnoldus Ysebout Willelmus Jordanus fratres et 

Luijtgardis quatuor nonas partes eis de morte dicte quondam 

domicelle Elizabeth Jordens successione advolutas Ziberto et 

Jordano (dg: filiis) fratribus liberis quondam Theoderici de 

Hoculem pro (dg: cu) censibus annuatim exinde prius de jure 

solvendis et pro predicta paccione dederant ad pactum prout in 

litteris hereditarie supportaverunt dictis Ziberto et Jordano 

fratribus liberis quondam Theoderici de Hoculem predicti cum 

litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Meus et Neijnsel datum 

in vigilia nativitatis Johannis. Et detur. 

 

BP 1176 f 133r 02 zo 24-06-1380. 

De broers Johannes en Ghisbertus, kvw Eustacius gnd Steesken zvw hr 

Eustacius van Brakel ridder, en Hugho van Loenressloet ev Elizabeth 

dv voornoemde hr Eustacius, verkochten29 aan Johannes zv Johannes van 

Hees, szv Willelmus Mijnnemere, (1) de goederen van voornoemde wijlen 

Eustacius gnd Steesken, gelegen onder Geffen, op welke goederen 

Henricus van Loen als hoevenaar woonde, en nu Ghibo zv voornoemde 

Henricus van Loen als hoevenaar woont, welke goederen aan voornoemde 

wijlen Eustacius gekomen waren na erfdeling tussen hem en zijn broers 

Theodericus en Henricus, van deze goederen uitgezonderd ½ morgen land 

in Geffen, tussen wijlen Henricus van Loen enerzijds en Benedictus 

                         
29 Zie → BP 1177 f 393r 08 ±do 28-09-1385, verkoop van 1/3 deel van 

deze goederen. 
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gnd Bits van Hees anderzijds, (2) 3 morgen land, onder de gemeint van 

Geffen, naast hr Johannes Koc ridder, overgedragen aan Jacobus van 

Neijnsel zvw hr Johannes van Neijsel, tbv voornoemde wijlen 

Eustacius, door hr Gheerlacus Rover ridder, belast met 4½ schelling 

oude hertogencijns, 6 penning gemeen geld aan hr Henricus van 

Nuwelant, ¾ pond was aan de kerk van Oss, en ¼ pond was aan de kerk 

van Geffen. 

 

Johannes et Ghisbertus fratres liberi quondam Eustacii dicti 

Steesken filii quondam domini Eustacii de Brakel militis #et Hugho 

de Loenressloet maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth 

sue [uxori]s filie dicti domini Eustacii# (dg: domum et) bona 

dicti quondam Eustacii dicti Steesken sita infra parochiam de 

Gheffen cum omnibus et singulis attinentiis quoque locorum tam 

infra parochiam de Gheffen quam extra eandem parochiam 

consistentibus sive sitis in quibus bonis cum suis attinentiis 

Henricus de Loen tamquam colonus residere consuevit et in quibus 

Ghibo filius eiusdem Henrici de Loen tamquam colonus residet pro 

presenti et que bona cum suis attinentiis dicto quondam Eustacio 

mediante divisione prius habita inter eundem quondam Eustacium et 

Theodericum et Henricum suos fratres cesserunt in partem prout in 

litteris quas vidimus excepto et reservato eis a premissis dimidio 

jugero terre sito in dicta parochia de Gheffen inter hereditatem 

(dg: Gh) quondam (dg: Ghi) Henrici de Loen ex uno et inter 

hereditatem Benedicti dicti Bits de Hees ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Johanni filio (dg: quondam) Johannis de 

Hees genero Willelmi Mijnnemere #supportaverunt (dg: .......) cum 

dictis litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere [promittentes] indivisi super omnia 

warandiam (dg: su) de supradictis bonis (dg: minus ...) exceptis 

dicto dimidio jugero terre et tribus iugeribus terre# promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

(dg: quin) quatuor et dimidio solidis antiqui census domino duci 

et sex denariis communis pagamenti domino Henrico de Nuwelant et 

(dg: libra cer) tres! quartas! partes! unius libre cerei ecclesie 

de Os et quarta parte unius libre cere ecclesie de Gheffen exinde 

solvendis. Testes Meus et Scrage datum in festo nativitatis 

Johannis. 

atque tria iugera terre sita infra communitatem (dg: parochie) de 

Gheffen contigue iuxta hereditatem domini Johannis Koc militis 

(dg: vendita) #supportata Jacobo de Neijnsel filio naturali 

quondam Johannis de Neijsel ad opus# dicti quondam Eustacii a 

domino Gheerlaco (dg: de Brakel) Rover milite prout in litteris. 

 

BP 1176 f 133r 03 zo 24-06-1380. 

Willelmus Scilder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Scilder prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 133r 04 zo 24-06-1380. 

Voornoemde koper en Willelmus Mijnnemere beloofden aan Johannes van 

Neijnsel 577 oude schilden, een helft te betalen met Allerheiligen en 

de andere helft met Sint-Petrus-Stoel aanstaande. 

 

Dictus emptor #et Willelmus Mijnnemere# promiserunt super omnia 

Johanni de Neijnsel quingentos et septuagenta (dg: quinque) 

#septem# aude scilde seu valorem mediatim omnium sanctorum et 

mediatim Petri ad (dg: vin) cathedram proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 
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BP 1176 f 133r 05 zo 24-06-1380. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

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

 

BP 1176 f 133r 06 zo 24-06-1380. 

Voornoemde broers Johannes en Ghisbertus, kvw Eustacius gnd Steesken 

zvw hr Eustacius van Brakel ridder, en Hugho van Loenressloet ev 

Elizabeth dv voornoemde hr Eustacius, verkochten aan Ghibo zvw 

Henricus van Loen ½ morgen land in Geffen, tussen voornoemde wijlen 

Henricus van Loen enerzijds en Benedictus gnd Bits van Hees 

anderzijds. 

 

Dicti venditores dimidium iuger terre situm in parochia de Gheffen 

inter hereditatem quondam Henrici de Loen ex uno et inter 

hereditatem Benedicti dicti Bits de Hees ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt (dg: H) Ghiboni filio dicti quondam 

Henrici de Loen promittentes warandiam et obligationem deponere. 

Testes Meus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 133r 07 zo 24-06-1380. 

Voornoemde verkopers verkochten aan Arnoldus gnd Vrouken 22 

hoenderen, jaarlijks te leveren met Sint-Lambertus martelaar, gaande 

uit hofsteden van Johannes zv de investiet van Megen, gelegen in 

Megen, welke hoenderen aan wijlen Johannes Lijsscap waren verkocht 

door voornoemde Johannes zv de investiet van Megen, en aan hen 

gekomen waren na erfdeling. 

 

Dicti venditores viginti duos pullos annue et hereditarie 

solucionis solvendos anno quolibet in festo beati Lamberti 

martiris de domistadiis Johannis filii investiti de Megen sitis in 

Megen venditos quondam Johanni Lijsscap a dicto Johanne filio 

investiti de Megen prout in litteris et quas nunc ad se spectare 

dicebant #et eis mediante divisione etc# hereditarie vendiderunt 

Arnoldo dicto Vrouken supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 133r 08 ma 25-06-1380. 

Elizabeth dvw Arnoldus Nouden smid verkocht aan Nijcholaus van Berze 

(1) een stuk beemd onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Dungen, ter plaatse gnd die Boenre, tussen wijlen Henricus zvw 

voornoemde Arnoldus Nouden enerzijds en Johannes bv Lambertus zvw 

Nijcholaus gnd Coel van der Poeldonc anderzijds, welk stuk beemd 

voornoemde wijlen Henricus van voornoemde Lambertus verworven had, 

(2) een stuk beemd dat aan haar gekomen was na overlijden van haar 

broer, voornoemde wijlen Henricus. 

 

Elizabeth filia quondam Arnoldi Nouden fabri cum tutore peciam 

prati sitam infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum 

Dungen in loco dicto die Boenre inter hereditatem #quondam# 

Henrici filii dicti #Arnoldi# quondam Nouden ex uno et inter 

hereditatem Johannis fratris Lamberti filii quondam Nijcholai 

dicti Coel van der Poeldonc ex alio quam peciam prati dictus 

#quondam# Henricus erga dictum Lambertum acquisiverat prout in 

litteris scabinorum etc (dg: he) et peciam prati sibi de morte 

dicti (dg: Nijc) quondam Henrici sui fratris successione advolutam 

esse dicebat hereditarie vendidit Nijcholao de Berze supportavit 

cum litteris et jure promittens ratam servare et (dg: obl ex) 

impeticionem ex parte sui #et# dicti quondam Henrici et quorumque 

heredum dicti Henrici deponere. Testes Scrage et Neijsel datum in 
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crastino nativitatis Johannis. 

 

BP 1176 f 133r 09 wo 27-06-1380. 

Johannes van Besselen beloofde aan Johannes van Andel snijder 1 last 

haring, in de periode van 15 dagen voor Sint-Michael aanstaande in 

Schonen voor de woning van eerstgenoemde Johannes te leveren. Zou hij 

niet binnen de termijn op de afgesproken plaats leveren, dan zal hij 

de last afleveren in Den Bosch, onder de kraan, voor risico van 

eerstgenoemde Johannes waarbij de kosten, het vervoer en de tol voor 

voornoemde Johannes van Andel zijn. 

 

Johannes de Besselen promisit Johanni de Andel sartori I last 

allecium plenorum dulcium et bene salsatorum infra quindenam ante 

Mijchaelis proxime persolvendum et in Sconen ante boeda #+?# 

primodicti Johannis tradendum hoc addito si primodictus Johannes 

dictum last allecium non deliberaverit infra dictum terminum et in 

loco predicto extunc deliberabit in Buscoducis sub edificio dicto 

craen sub periculis primodicti Johannis et cum expensis naulis! et 

theoloniis dicti Johannis de Andel. Testes Scrage et Rover datum 

quarta post nativitatis Johannis. 

 

BP 1176 f 133r 10 wo 27-06-1380. 

Theodericus Rover van Tefelen ev Katherina dvw Theodericus van 

Hoculem verkocht aan Jordanus zvw Arnoldus Tielkini een b-erfcijns 

van 50 schelling oude pecunia, die wijlen Theodericus van Hoculem 

beurde uit een huis en erf van wijlen Ghisbertus van Vlochoven, in 

Den Bosch, nabij de Markt, direct naast erfgoed van Gerardus Raet, 

van welke cijns de broers Zibertus, Petrus en Jordanus, kvw 

voornoemde Theodericus van Hoculem, en Gerardus Groij zvw Jacobus van 

Driel ev Aleijdis dvw voornoemde Theodericus van Hoculem afstand30 

hadden gedaan tbv voornoemde Theodericus Rover. 

 

Theodericus Rover de Tefelen #maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Theoderici de 

Hoculem# hereditarium censum quinquaginta solidorum antique 

pecunie quem Theodericus quondam de Hoculem solvendum habuit 

hereditarie ex domo et area quondam Ghisberti de Vlochoven sita in 

Busco apud forum contigue iuxta hereditatem Gerardi Raet et super 

quo censu Zibertus Petrus et Jordanus fratres liberi dicti quondam 

Theoderici de Hoculem et Gerardus Groij filius quondam Jacobi de 

Driel maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris 

filie dicti quondam Theoderici de Hoculem ad opus dicti Theoderici 

Rover renunciaverunt prout in litteris hereditarie vendidit 

Jordano (dg: de Ho) filio quondam Arnoldi Tielkini supportavit cum 

dictis litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Scrage et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 133r 11 wo 27-06-1380. 

Gerardus Wilde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus (dg: de) Wilde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 133r 12 wo 27-06-1380. 

Ghisbertus Tolinc ev Yda dvw Hermannus Riemsleger de jongere verkocht 

aan Gerardus die Greve 1/3 deel in (1) 1 morgen land van wijlen 

Gerardus Grieten soen grootvader van voornoemde Yda, in Lithoijen, 

ter plaatse gnd in die Geer, in (2) 7 hont land van voornoemde wijlen 

Gerardus, in Lithoijen, ter plaatse gnd Padelaar, en in (3) een 

erfgoed gnd een halve weide van voornoemde wijlen Gerardus, in 

                         
30 Zie ← BP 1175 f 178r 03 ±vr 23-02-1369, afstand van deze cijns. 
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Lithoijen, ter plaatse gnd die Kort Weiden, welk 1/3 deel aan hem ten 

deel was gevallen na erfdeling, belast met dijken, waterlaten, sloten 

en sluizen. 

 

Ghisbertus Tolinc maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde sue 

uxoris filie quondam Hermanni Riemsleger junioris terciam partem 

ad se spectantem in uno jugero terre quondam Gerardi Grieten soen 

avi olim dicte Yde sito in parochia de Lijttoijen in loco dicto in 

die Gheer et in septem hont terre dicti quondam Gerardi sitis in 

dicta parochia in loco dicto Padelaer atque in hereditate dicta 

een halve weijde dicti quondam Gerardi sita in dicta parochia in 

loco dicto (dg: Co) die Cort Weijden ut dicebat scilicet dividendo 

in 3 partes euqales unam ex hiis quam sibi mediante divisione etc 

cessit in partem prout dicta 3a pars ibidem est sita ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo die Greve promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggeribus aqueductibus fossatis et 

slusis ad dictam terciam partem de jure spectantibus. Testes Meus 

et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 133r 13 wo 27-06-1380. 

Arnoldus Heerken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: .) Arnoldus Heerken prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 133r 14 do 28-06-1380. 

Gerardus gnd Rimaviel? verkocht aan Jutta van den Aker 1/3 deel in 2 

vrachten hooiland in Esch, tussen Arnoldus Buckinc enerzijds en 

Arnoldus van den Aker en Nijcholaus Rover anderzijds, dit 1/3 deel 

belast met 3 penning oude cijns. 

 

Gerardus dictus Rimaviel? (dg: peciam prati sitam in parochia de 

Essche inter hereditatem) terciam partem ad se spectantem in 

duobus plaustris feni sitis in parochia de Essche inter Arnoldi 

Buckinc ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Aker et 

Nijcholai Rover ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Jutte van 

den Aker promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

III denariis antiqui census ex dicta tercia parte de jure 

solvendis. Testes Scrage et Rover datum in vigilia Petri et Pauli. 

 

BP 1176 f 133r 15 do 28-06-1380. 

Johannes van Loet schoenmaker en Albertus zvw Albertus van Maren 

beloofden31 aan Gerardus van Geffen 25 Hollandse dobbel en 15 plakken 

met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Johannes de Loet sutor et Albertus (dg: de) filius quondam Alberti 

de Maren promiserunt Gerardo de Geffen (dg: filio quondam) XXV 

Hollant dobbel #seu valorem# et (dg: XVI) XV placken #(dg: seu)# 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 133r 16 do 28-06-1380. 

Henricus Voet verkocht aan Lodevicus gnd Lodeken den Wever een stuk 

land in Schijndel, ter plaatse gnd in Schrijvers Hoeve, tussen 

Arnoldus Eghen enerzijds en Johannes van der Weteringen? anderzijds, 

met een eind strekkend aan Godefridus van Hermalen, belast met .. 

schelling oude pecunia jaarlijks te betalen. 

 

Henricus Voet peciam terre sitam in parochia de Scijnle in loco 

dicto in Scrivers Hoeve inter hereditatem Arnoldi Eghen ex uno et 

                         
31 Zie → BP 1176 f 160v 16 wo 02-01-1381, overdracht van deze som. 
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inter hereditatem Johannis (dg: d) van der Wete[ringen?] ex alio 

tendentem cum uno fine (dg: fin) ad hereditatem Godefridi de 

Hermalen ut dicebat hereditarie #vendidit# Lodevico dicto Lodeken 

den Wever promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

{afgescheurd} solidis antique pecunie annuatim exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf4 B 13 f.133v. 

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

 

BP 1176 f 133v 01 do 28-06-1380. 

Theodericus Blaeuvoets verklaarde ontvangen te hebben van Egidius 

Scoerwegge ¼ deel van de “hereditaria reconsiliatio” mbt de dood van 

Petrus zv Johannes gnd Heijnkens, veroorzaakt door Egidius zv 

voornoemde Egidius en zijn trawanten, te weten 2 Brabantse dobbel en 

8½ plak. Zij, en met hen Johannes van Haenwijc, beloofden dit ¼ deel 

te verdelen. 

 

Theodericus (dg: Bolants) #Blaeuvoets# palam recognovit se 

recepisse ab Egidio Scoerwegge quartam partem hereditarie 

reconciliacionis necis quondam (dg: ..) Petri filii Johannis dicti 

Heijnkens facte ab Egidio filio dicti (dg: quondam) Egidii et suis 

in hoc complicibus scilicet duos Brabant dobbel et octo et 

dimidiam placken et promiserunt et cum eo Johannes de Haenwijc 

super omnia quod ipsi dictam quartam partem scilicet pecuniam 

convertent et exponent (dg: ad) illis quibus de jure fuerit 

convertenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 133v 02 do 28-06-1380. 

(dg: De eerste zal de anderen/voornoemde Johannes schadeloos houden). 

 

(dg: Primus servabit alios dictum Johannem indempnem. Testes 

datum). 

 

BP 1176 f 133v 03 do 28-06-1380. 

Albertus zvw Albertus van Maren en Johannes van Loet schoenmaker 

beloofden aan Nijcholaus uten Hasselt 20½ Hollandse dobbel met 

Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Albertus filius quondam Alberti de Maren et Johannes de Loet sutor 

promiserunt super omnia Nijcholao uten Hasselt XX et dimidium 

Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 133v 04 do 28-06-1380. 

Arnoldus bv Johannes van den Venne van Stripe en zijn kinderen 

Arnoldus en Henricus verkochten aan Johannes van den Bieshoevel een 

erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit goederen in Knegsel, die Henricus Baten soen in pacht 

verkregen had van Paulus gnd Moens zoen van Knechsel, en welke pacht 

voornoemde Arnoldus gekocht had van voornoemde Paulus. Johannes zv 

voornoemde Arnoldus zal, zodra hij in het vaderland is, afstand doen. 

De brief overhandigen aan Henricus van der Brugge of aan hem. 

 

Solvit. 

Arnoldus (dg: filius quondam) frater Johannis van den Venne de 

Stripe et Arnoldus et Henricus eius liberi hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Oerle solvendam hereditarie 

purificatione ex bonis sitis in (dg: Kne) Knechsel que Henricus 

Baten soen #erga# Paulum dictum #Moens# zoen de Knechsel ad pactum 

acquisiverat et quam paccionem predictus Arnoldus erga dictum 
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Paulum emendo acquisiverat ut dicebant hereditarie (dg: 

supportavit) vendiderunt (dg: va) Johanni van den Bieshoevel 

promittentes ratam servare et obligationem in dicta paccione 

deponere et quod ipsi Johannem filium predicti Arnoldi quamcito ad 

patriam redierit super dicta paccione facient renunciare ad opus 

dicti emptoris. Testes datum supra. Traditur Henrico van der 

Brugge vel sibi. 

 

BP 1176 f 133v 05 do 28-06-1380. 

Andreas zv Jacobus van den Noddenvelt verkocht aan Lambertus smid szv 

Johannes van Zonne Gentus soen, tbv voornoemde Johannes, een erfpacht 

van 3 pond, met Sint-Jacobus te betalen, gaande uit (1) 2 zesterzaad 

roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, tussen erfgoed 

van de monikken van Berna enerzijds en Constantinus gnd Costken 

molenaar anderzijds, (2) 2 zesterzaad roggeland en 2 vrachten 

hooiland, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen hr Albertus 

Buc enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 1 oude 

sterling. 

 

(dg: Arnoldus) #Andreas# filius Jacobi van den Noddenvelt (dg: 

here hereditarium censum) hereditarie vendidit Lamberto fabro 

genero Johannis de Zonne Gentus soen ad opus eiusdem Johannis 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

Jacobi ex (dg: dimidia modiata terre siliginee sita in parochia de 

Berlikem de qua duo se) duobus sextariatis terre siliginee sitis 

in parochia de Berlikem in loco dicto Middelrode inter hereditatem 

monachorum de Berna ex uno et inter hereditatem Constantini dicti 

Costken multoris ex alio et ex duabus sextariatis terre 

#siliginee# (dg: sitis in dicta parochia sitis in loco dicto .) et 

duabus plaustratis feni sitis in dicta parochia in loco dicto 

Beilver inter hereditatem domini Alberti Buc ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ibidem ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno (dg: un) 

sterlingo antiquo exinde prius solvendo et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 133v 06 do 28-06-1380. 

Arnoldus Hoernken droeg over aan Godefridus zvw Petrus van der Woerd 

5 dobbel mottoen en 12 plakmeuwen, aan voornoemde Arnoldus, tbv 

Margareta Spikers, beloofd32 door Tielmannus zvw Petrus gnd van 

Empel, welk geld aan voornoemde Arnoldus gekomen was na overlijden 

van voornoemde Margareta. 

 

Solvit VII solidos. 

Arnoldus Hoernken (dg: -s) quinque aureos denarios communiter 

dobbel mottoen vocatos atque !duodecim denarios vulgaliter 

placmeuwen nuncupatos promissos dicto Arnoldo #ad opus Margarete 

Spikers# a Tielmanno filio quondam Petri dicti de Empel prout in 

litteris et quam pecuniam dictus Arnoldus sibi de morte dicte 

quondam Margarete successione advolutam esse dicebat legitime 

supportavit Godefrido filio quondam Petri van der Woerd cum 

litteris et jure (dg: testes datum). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 133v 07 do 28-06-1380. 

Denkinus van den Loecke, Jacobus van Bruggen en Johannes Tielmans 

soen beloofden aan Petrus van Laervenne 25 Brabantse dobbel met Sint-

Martinus aanstaande te betalen. 

 

                         
32 Zie ← BP 1175 f 260v 11 ±do 20-03-1371, belofte van dit geld, 

althans van 5 dobbel mottoen en 11 plakmeuwen. 
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Denkinus van den (dg: Loecke) Loecke Jacobus de Bruggen et 

Johannes Tielmans soen promiserunt Petro de Laervenne XXV Brabant 

dobbel ad Martini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 133v 08 do 28-06-1380. 

Nijcholaus Ghenen soen gaf uit aan Gerardus van Gael 1/6 deel in een 

kamp, ter plaatse gnd Eilde, tussen een kamp gnd die Merendonks Kamp 

en erfgoed van Engbertus gnd Danen soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot aan de hertog en 

thans voor een n-erfcijns van 50 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen. Ter meerdere zekerheid stelde hij tot onderpand 1/6 deel, 

dat aan hem behoort, in voornoemd kamp. 

 

(dg: Gerardus de Ghael) #Nijcholaus Ghenen soen# sextam partem ad 

se spectantem in quodam campo sito in loco dicto communiter Eilde 

inter (dg: here) campum dictum (dg: in) die Merendoncs Camp et 

hereditatem (dg: here) Engberti dicti Danen soen ex uno et inter 

communem plateam ex alio dedit ad hereditarium censum Gerardo de 

Gael ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: he) uno grosso 

antiquo domino duci exinde solvendo dando etc et pro hereditario 

censu quinquaginta solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini ex premissa promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem unam sextam partem ad se spectantem in (dg: di) dicto 

campo ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 133v 09 do 28-06-1380. 

Willelmus zvw Johannes gnd Eefsen soen verkocht aan Godefridus zv 

Petrus van der Woert 4 1/3 hont land in Empel, ter plaatse gnd 

Zalmstreken, tussen kv Matheus gnd van den Eijnde enerzijds en 

Godefridus zv Petrus van der Woerd anderzijds, aan hem verkocht door 

Aghata wv Tielmannus gnd Peters soen van der Woert en haar kinderen 

Gheerlacus, voornoemde Petrus en Katherina. 

 

Willelmus filius quondam Johannis dicti Eefsen soen quatuor hont 

et terciam partem unius hont terre sitas in parochia de Empel in 

loco dicto Zalmstreken inter hereditatem liberorum Mathei dicti 

van den Eijnde ex uno et inter hereditatem Godefridi filii Petri 

van der Woerd ex alio venditas sibi ab Aghata relicta quondam 

Tielmanni dicti Peters soen van der Woert Gheerlaco Petro et (dg: 

.) Katherina eius liberis prout in litteris hereditarie vendidit 

#dicto# Godefrido filio Petri van der Woert supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 133v 10 do 28-06-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 24 Brabantse dobbel 

met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXIIII Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 133v 11 do 28-06-1380. 

Johannes van den Hoevel van Drunen beloofde aan Johannes zv mr 

Wolphardus 3 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande te 

leveren. 

 

Johannes van den Hoevel de Drunen promisit Johanni filio magistri 

Wolphardi III modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis 
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Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 133v 12 do 05-07-1380. 

Gerardus zv Henricus gnd Tuernouts soen verkocht aan Johannes en 

Jordanus, nzv Gerardus gnd Claes soen, (1) 3 lopen roggeland, in Beek 

bij Aarle, tussen Johannes van Rietfoert enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) 3 lopen land, in Beek bij Aarle, tussen kvw Johannes 

Luwe enerzijds en Johannes van Rietfoert anderzijds, (3) 1 zesterzaad 

roggeland, in Beek bij Aarle, tussen voornoemde kvw Johannes Luwe 

enerzijds en Johannes van Rietfort anderzijds, (4) een stuk land in 

Erp, tussen kv Johannes van Boerdonc enerzijds en Johannes van 

Rietfort anderzijds, (5) een huis en tuin in Erp, tussen voornoemde 

Johannes van Rietfort enerzijds en de gemeint van Beek anderzijds, 

(6) een stuk land in Beek bij Aarle, beiderzijds tussen kvw Johannes 

Luwe, (7) een stuk beemd in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd die 

Overbest, tussen Willelmus van Dunen en kv Willelmus Lucaes soen 

enerzijds en voornoemde kv Johannes Luwe anderzijds, (8) een stukje 

beemd gnd dat Klein Beemdeke, in Beek bij Aarle, tussen voornoemde 

kvw Johannes van Luwe enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, 

(9) 1 bunder broekland in Beek bij Aarle, tussen Johannes van der 

Zantvoert enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, (10) ¼ bunder 

beemd in Beek bij Aarle, tussen kvw Lucas van Bubnagel enerzijds en 

wijlen Johannes van de Kelder anderzijds, belast met cijnzen en 

pachten. 

 

Gerardus filius Henrici dicti Tuernouts soen (dg: peciam terre 

sitam in parochia de Hildware Beke) tres lopinatas terre siliginee 

sitas in parochia de Beke prope Arle inter hereditatem (dg: 

quondam) Johannis de Rietfoert ex uno et inter communitatem ex 

alio item tres lopinatas terre sitas in dicta parochia inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis Luwe ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Rietfoert ex alio item unam sextariatam 

terre siliginee sitam in dicta parochia inter hereditatem dictorum 

liberorum quondam Johannis Luwe ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Rietfort ex alio item peciam terre sitam in parochia 

de Erpe inter hereditatem (dg: Jo) liberorum Johannis de Boerdonc 

#ex uno# et inter hereditatem Johannis de Rietfort ex alio item 

(dg: peciam terre) domum et ortum situm in parochia de Erpe inter 

hereditatem dicti Johannis de Rietfort ex uno et inter (dg: here) 

communitatem de Beke ex alio #cum eius attinentiis# item item 

peciam terre sitam in dicta parochia de Beke inter hereditates 

liberorum quondam Johannis Luwe ex utroque latere coadiacentes 

item peciam prati sitam in dicta parochia de Beke (dg: int) in 

loco dicto die Overbest inter hereditatem Willelmi de Dunen (dg: 

ex uno et inter hereditatem dictorum) et liberorum Willelmi Lucaes 

soen ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum predicti 

Johannis Luwe (dg: item) ex alio item particulam prati dictam dat 

Cleijn Beemdeken sitam in dicta parochia de Beke inter hereditatem 

dictorum liberorum quondam Johannis de Luwe ex uno et inter aquam 

dictam die Aa ex alio item unum bonarium paludis situm in #dicta# 

parochia de Beke inter hereditatem Johannis van der Zantvoert ex 

uno et inter aquam dictam die Aa ex alio (dg: ut dicebat) et 

quartam partem unius bonarii prati sitam in dicta parochia de Beke 

inter liberorum quondam Luce de Bubnagel ex uno et inter 

hereditatem (dg: liberorum) quondam Johannis de Penu ex alio (dg: 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Jor) hereditarie 

vendidit #Johanni et# Jordano filiis #naturalibus# Gerardi dicti 

Claes soen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 
!exceptis censibus paccionibus exinde de jure solvendis. Testes 

Meus et Scrage datum quinta post Pe Pau. 
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BP 1176 f 133v 13 do 05-07-1380. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkoper en zijn vrouw 

Elizabeth, dvw Theodericus van Boerdonc, mv voornoemde Johannes en 

Jordanus, een lijfpacht van 6 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit voornoemde erfgoederen en uit 

andere goederen van voornoemde Johannes en Jordanus. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

(dg: dictus) #Dicti# emptores promiserunt #indivisi# super omnia 

#habita et habenda# se daturos et soluturos dicto venditori #et 

Elizabeth sue uxori filie quondam Theoderici de Boerdonc matri 

dictorum Johannis et Jordani# vitalem pensionem sex modiorum 

siliginis mensure de Helmont anno quolibet ad vitam (dg: dicti 

venditoris) #dictorum Gerardi et Elizabeth# et in Erpe 

#purificatione# tradendam ex supradictis hereditatibus et ex 

ceteris bonis dictorum #Johannis et# Jordani emptorum habitis et 

habendis et alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 133v 14 ±do 05-07-1380. 

Johannes Otten soen droeg over aan Theodericus Buc zvw Godescalcus 

van der Sporct een stuk beemd gnd Vlekkers Beemd, onder de vrijdom 

van Den Bosch, tussen voornoemde Theodericus enerzijds en voornoemde 

Johannes Otten soen anderzijds, welk stuk beemd voornoemde Johannes 

verworven had van voornoemde wijlen Arnoldus van der Sporct, en welk 

stuk beemd was geweest van voornoemde wijlen Godescalcus. 

 

Johannes Otten soen (dg: maritus et tutor f) peciam prati dictam 

Vleckers Beemt sitam infra (dg: paro) libertatem de Busco inter 

hereditatem Theoderici Buc (dg: ex uno) filii quondam Godescalci 

van der Sporct ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Otten 

soen ex alio et quam peciam prati dictus Johannes erga dictum 

quondam Arnoldum van der Sporct (dg: spectare consuevit) 

acquisiverat et que pecia prati fuerat dicti quondam Godescalci ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Theoderico promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1176 f 133v 15 ±do 05-07-1380. 

Johannes Otten soen verklaarde ontvangen te hebben van Theodericus 

zvw Godescalcus van den Sporct 2 pond, die voornoemde wijlen Arnoldus 

van der Sporct had verleend aan voornoemde wijlen Godescalcus op de 

helft van een stuk beemd gnd Vlekkers Beemd, gelegen onder de vrijdom 

van Den Bosch, naast erfgoed van voornoemde Theodericus. Voornoemde 

Johannes deed tbv voornoemde Theodericus afstand van voornoemde helft 

van het stuk beemd. 

 

Johannes Otten soen palam recognovit se recepisse a Theoderico 

filio quondam Godescalci van den Sporct duas libras grossorum quas 

dictus quondam Arnoldus van der Sporct dicto quondam Godescalco 

concesserat ad et supra medietatem pecie prati dicte Vleckers (dg: 

Beemt) Beemt site infra libertatem oppidi de Busco contigue iuxta 

hereditatem Theoderici predicti (dg: .......) insuper dictus 

Johannes super dicta medietate dicte (dg: prati) pecie prati ad 

opus dicti Theoderici renunciavit promittens ratam servare (dg: 

testes datum) et obligationem ex parte sui deponere. Testes Meus 

et Scrage datum ...... Petri Pau... 

 

1176 mf4 B 14 f.134. 

 In vigilia beatorum Petri et Pauli: donderdag 28-06-1380. 

 In crastino Pe Pauli: zaterdag 30-06-1380. 
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 Secunda post Pe Pauli: maandag 02-07-1380. 

 

BP 1176 f 134r 01 do 28-06-1380. 

Henricus Posteel zvw Theodericus Posteel en Arnoldus van Eijcke zvw 

Henricus Posteel beloofden aan Johannes zvw Henricus Veren Yden soen 

van Os 60 Hollandse dobbel33 met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Henricus Posteel filius quondam (dg: ..) Theoderici Posteel 

(verbeterd uit: Postell) et Arnoldus (dg: f) de Eijcke filius 

quondam Henrici Posteel promiserunt Johanni filio quondam Henrici 

Veren Yden soen de Os LX Hollant dobbel ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Scrage et Rover datum in vigilia 

beatorum Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 134r 02 do 28-06-1380. 

Gerardus gnd Roelen soen beloofde aan Metta wv Arnoldus van der 

Eijkendonc een lijfrente van 8 oude schilden, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Gerardus (dg: fi) dictus Roelen soen promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum Mette (dg: f) relicte quondam 

Arnoldi van der Eijkendonc vitalem pensionem octo aude scilde seu 

valorem anno quolibet ad vitam dicte Mette et non ultra 

nativitatis Johannis ex omnibus suis bonis habitis et habendis et 

cum mortua fuerit erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 134r 03 do 28-06-1380. 

Voornoemde Gerardus gnd Roelen soen beloofde voornoemde Metta wv 

Arnoldus van der Eijkendonc schadeloos te houden van (1) 23 mud 

rogge, die Arnoldus van der Eijkendonc verschuldigd was aan 

Boudewinus Otten soen, (2) alle schulden, die voornoemde Gerardus 

tezamen met voornoemde wijlen Arnoldus beloofd had aan verschillende 

personen,(3) alle achterstallige termijnen van cijnzen, pachten en 

lijfrenten, gaande uit goederen van voornoemde wijlen Arnoldus, welke 

goederen voornoemde Gerardus verworven had van wijlen Arnoldus. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia dictam Mettam indempnem 

servare a XXIII modiis siliginis quos Arnoldus van der Eijkendonc 

debebat Boudewino Otten soen et ab omnibus debitis que dictus (dg: 

quondam Arnoldus promiserat cum) Gerardus promiserat cum dicto 

quondam Arnoldo seu pro ipso personis quibuscumque et ab omnibus 

arrestadiis deficientibus et restantibus de censibus et 

paccionibus (dg: solvendis) hereditariis solvendis annuatim et 

hereditarie ex bonis dicti quondam Arnoldi que bona dictus 

Gerardus erga quondam #Arnoldum# acquisiverat ut dicebat et ab 

omnibus vitalibus pensionibus ex (dg: dictis bonis) eisdem 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 134r 04 do 28-06-1380. 

Gerardus die Ledige beloofde aan Godefridus Marsscalc 72 schilden, 12 

Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Pasen aanstaande (14-04-1381). 

 

Gerardus die Ledige promisit Godefrido Marsscalc LXXII scilde 

scilicet XII #Dordrecht# placken pro scilt computato (dg: ad na) 

mediatim nativitatis Domini et mediatim pasce proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

                         
33 Zie → BP 1176 f 143v 07 do 30-08-1380, overdracht van dit geld. 
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BP 1176 f 134r 05 do 28-06-1380. 

Nijcholaus zv Lambertus gnd Raet van Empel beloofde aan Rutgherus van 

den Berge 15 lichte schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild 

gerekend, met Pasen aanstaande (14-04-1381) te betalen. 

 

Nijcholaus filius Lamberti dicti Raet de Empel promisit super 

omnia Rutghero van den Berge XV licht scilde scilicet XII 

#Dordrecht# plack pro scilt computato ad pasca proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 134r 06 do 28-06-1380. 

Ancelmus zvw Henricus Willems gaf uit aan Jacobus zvw Arnoldus gnd 

Ghenen soen 4 hont land, uit 10 hont 9½ roeden land, onder de vrijdom 

van Den Bosch, ter plaatse gnd die Donk, tussen voornoemde Jacobus 

enerzijds en Boudewinus zvw voornoemde Arnoldus Ghenen soen 

anderzijds, te weten de 4 hont die gelegen zijn naast voornoemde 

Jacobus; de uitgifte geschiedde voor erfcijnzen aan de hertog, aan de 

priesters in Den Bosch en aan de kerk van Berlicum, en thans voor een 

n-erfcijns van 3 pond 10 schelling, met Sint-Martinus te betalen, 

verder belast met wegen naar voornoemde 10 hont 9½ roeden. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems quatuor hont terre de 

decem hont et novem et dimidia virgatis terre sitis infra (dg: p) 

libertatem in loco dicto die Donc inter hereditatem Jacobi filii 

quondam Arnoldi dicti Ghenen soen ex uno et inter hereditatem 

Boudewini filii dicti quondam Arnoldi Ghenen soen ex alio (dg: ex) 

scilicet illa quatuor hont terre que sita sunt contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Jacobi dedit ad hereditarium censum dicto 

Jacobo ab eodem hereditarie possidenda pro hereditario censibus 

domino duci presbitris in Busco et ecclesie de Berlikem exinde 

prius de jure solvendis dandis etc et pro hereditario censu trium 

librarum et X solidorum dando sibi ab alio hereditarie Martini ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis viis supra dicta X hont et novem et dimidiam virgatas 

terre de jure sitis et alter repromisit super omnia ex premissis 

et aliis suis bonis. Testes Meus et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 134r 07 do 28-06-1380. 

Voornoemde Ancelmus verkocht aan Rodolphus zvw Arnoldus Ghenen soen 6 

hont 9½ roeden land, uit voornoemde 10 hont 9½ roeden, richting het 

erfgoed van voornoemde Boudewinus, belast met cijnzen aan de hertog, 

de priesters in Den Bosch en aan de kerk van Berlicum, en belast met 

wegen. 

 

Dictus (dg: Arnoldus) Ancelmus sex hont et novem et dimidiam 

virgatas terre !dictis premissis #sitis scilicet versus hereditatem 

dicti Boudewini# hereditarie vendidit Rodolpho filio quondam 

Arnoldi Ghenen soen promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus domino duci presbitris in Busco et ecclesie de 

Berlikem exinde solvendis et exceptis (dg: vii) viis supra (dg: d) 

premissa de jure sitis (dg: et ad). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 134r 08 do 28-06-1380. 

Rodolphus zvw Arnoldus Ghenen soen van Bruggen droeg over aan zijn 

oom Everardus van den Water (1) 1/3 deel in een erfpacht van 3½ mud 

rogge, Bossche maat, die Nijcholaus zvw Wautgherus gnd van den Hovel 

en Henricus zv Johannes gnd van Brochlaer beloofd hadden aan 

voornoemde Rodolphus, zijn broer Arnoldus en aan Johannes zvw 

Boudewinus van den Water, met Lichtmis te leveren, gaande uit de 

helft van alle erfgoederen, die voornoemde wijlen Boudewinus van der 

Water en wijlen zijn vrouw Heilwigis onder Boxtel en onder de 
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dingbank van Liemde hadden liggen, (2) 1/3 deel in een erfpacht van 1 

mud rogge, die Mathijas van Kaecbelle moest betalen, gaande uit 

erfgoederen in Gemonden. 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi Ghenen soen de Bruggen terciam 

partem ad se spectantem in hereditaria paccione trium et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Nijcholaus filius quondam 

Wautgheri dicti van den (dg: Hoe) Hovel et Henricus filius (dg: 

quo) Johannis dicti de Brochlaer promiserunt se daturos et 

soluturos dicto Rodolpho Arnoldo suo fratri et Johanni filio 

quondam Boudewini van den Water hereditarie purificatione ex 

medietate omnium et singularum hereditatum quas dictus quondam 

Boudewinus van der Water et Heilwigis eius quondam uxor infra 

parochiam de Bucstel et infra (dg: p) jurisdictionem de Lijemde 

habuerunt sitas prout in litteris (dg: hereditarie supportavit 

Everardo van den Water suo avunculo cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem in hereditaria paccione 

pa) et terciam partem ad se spectantem in hereditaria paccione 

unius modii siliginis quam Mathijas de Kaecbelle solvere tenebatur 

annuatim ex hereditatibus sitis in parochia de Ghemonden ut 

dicebat hereditarie supportavit Everardo van den Water suo 

avunculo cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 134r 09 do 28-06-1380. 

Willelmus Mol en zijn vrouw Gerborgis beloofden aan Egidius van den 

Dijstelborch 20 Brabantse dobbel en 16 plakken met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Willelmus (dg: Mol) Mol et Gerborgis eius uxor promiserunt Egidio 

van den Dijstelborch XX Brabant dobbel et XVI placken ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 134r 10 do 28-06-1380. 

Egidius van den Dijstelberch en zijn broer Johannes beloofden 

Willelmus Mol garantie te geven over 2 stukjes van de tiende van 

Cromvoirt van het lopende jaar, aan voornoemde Willelmus verkocht 

door voornoemde Egidius. 

 

[Solvit] .. plack. [Scabini] noluerunt. 

Egidius van den Dijstelberch et Johannes eius (dg: filius) 

#frater# promiserunt indivisi super omnia (dg: quod ipsi) Willelmo 

Mol quod ipsi dicto Willelmo de duabus particulis decime de 

Cromvort anni [presentis] venditis dicto Willelmo a dicto Egidio 

ut dicebant prestabunt warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 134r 11 do 28-06-1380. 

(dg: Henricus zvw Henricus Bricker en Danijel Croecs verklaarden een 

erfdeling te hebben gemaakt van goederen die aan hen behoren; alle 

cijnzen die voornoemde wijlen Henricus Bricker onder Oisterwijk 

beurde, een erfpacht van 1 mud rogge, die Theodericus Raven moet 

leveren, een erfpacht van 3 lopen rogge die Aleijdis Torren moet 

leveren, de helft van de beemden van voornoemde wijlen Henricus, ter 

plaatse gnd die Strijpt). 

 

(dg: Henricus (dg: Bricker) #filius quondam Henrici Bricker# et 

Danijel Croecs palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

mutuo fecisse de quibusdam bonis ad se spectantibus ut dicebant 

mediante qua divisione ?omnes censu quos dictus quondam Henricus 

Bricker infra parochiam de Oesterwijc habuit solvendos et 

hereditaria paccio unius modii siliginis quam Theodericus Raven 
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solvere tenetur et hereditaria paccio trium lopinorum siliginis 

quam Aleijdis Torren solvere tenetur et medietas pratorum dicti 

quondam Henrici sitorum in loco dicto die Strijpt). 

 

BP 1176 f 134r 12 do 28-06-1380. 

Henricus zvw Henricus Bricker en Danijel Croecs maakten een erfdeling 

van een huis, erf en tuin van voornoemde wijlen Henricus, in Den 

Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen Godefridus 

gnd Moelner enerzijds en erfgoed van Johannes Neve anderzijds. 

Henricus kreeg het deel van het huis strekkend vanaf het erfgoed van 

voornoemde wijlen Godefridus tot aan een tussenwand, met de helft van 

die wand, en de helft van de tuin direct naast voornoemde wijlen 

Godefridus, zoals afgepaald {geen datum noch testes}. 

 

Henricus filius quondam Henrici Bricker et Danijel Croecs palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam (dg: .) mutuo fecisse de 

domo et area et orto dicti quondam Henrici [sitis] in Busco ad 

vicum dictum Huls inter hereditatem quondam Godefridi dicti 

Moelner ex uno et inter hereditatem Johannis Neve ex alio ut 

dicebat mediante qua divisione quadam [pars] dicte domus et aree 

tendens a dicta hereditate dicti quondam Godefridi usque ad 

parietem interstitialem simul cum medietate eiusdem parietis atque 

medietas dicti orti que [medietas] orti sita contigue iuxta 

hereditatem dicti (dg: G) quondam Godefridi prout ibidem est 

palata dicto Henrico cesserunt in (dg: parietem) partem ut alter 

recognovit super quibus etc promittens ratam [servare] hoc addito 

si quod in dicto pariete ab altero dictorum Henrici et Danijelis 

factum fuerit hoc idem reparare tenebitur et quod dictus paries 

permanebit perpetue communis hoc eciam addito quod dictus Henricus 

here. 

 

BP 1176 f 134r 13 do 28-06-1380. 

Danijel Croecs kreeg het deel van het huis en erf, in Den Bosch, aan 

de straat gnd Huls, tussen wijlen erfgoed van Godefridus gnd Moelner 

enerzijds en erfgoed van Johannes Neve anderzijds, vanaf het erfgoed 

van voornoemde Johannes Neve tot aan de tussenwand, met de helft van 

de tussenwand, en de helft van de tuin aan de kant van voornoemde 

Johannes Neven {geen datum noch testes}. 

 

Et mediante qua divisione quedam pars (dg: dictorum) domus et aree 

que pars tendit a hereditate dicti Johannis Neve usque ad parietem 

interstitialem #simul cum medietate# et medietas dicti orti sita 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Johannis Neven prout 

ibidem est palata ut dicebant dicto Danijeli cesserunt in partem 

ut alter recognovit promittens etc ut supra per totum. 

 

BP 1176 f 134r 14 za 30-06-1380. 

Rutgherus Wolf verkocht aan zijn broer Hubertus Wolf een n-erfcijns 

van 3 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Ghibo gnd Zange enerzijds en erfgoed 

van een zekere Wautgherus anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns 

van 28 schelling 4 penning voornoemd geld. 

 

(dg: Hubertus) #Rutgherus# Wolf hereditarie vendidit Huberto Wolf 

suo fratri hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo area et 

orto sitis in Busco in aggere vici Vuchtensis inter hereditatem 

Ghibonis dicti Zange ex uno et inter hereditatem cuiusdam dicti 

Wautgheri ex alio promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario censu (dg: XXV) #XXVIII solidorum et quatuor 
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denariorum# solidorum dicte monete (dg: et h) exinde prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes Heijme et Meus datum in 

crastino Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 134r 15 za 30-06-1380. 

Rutgherus Wolf beloofde aan zijn broer Hubertus en aan Willelmus 

Zeelmaker 34 oude schilden met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Rutgherus Wolf promisit Huberto suo fratri et Willelmo Zeelmaker 

XXXIIII aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 134r 16 ma 02-07-1380. 

Gerardus van Brede beloofde aan Theodericus gnd die Wette 32 oude 

schilden na maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Gerardus. 

 

Gerardus de Brede promisit Theoderico dicto die Wette XXXII {met 

een puntje erachter} aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes 

Meus et Scrage #datum secunda post Pe Pauli#. Tradetur littera 

dicto Gerardo. 

 

BP 1176 f 134r 17 ma 02-07-1380. 

Jacobus Noppen nzv Johannes Noppen ev Aleijdis dv Ghevardus Elfvoet 

van Doerne verkocht aan Johannes nzv Lambertus van Buttel? 1/9 deel, 

dat aan hem en zijn vrouw Aleijdis gekomen was na overlijden van 

Heijlwigis ev voornoemde Ghevardus, resp. aan hen zal komen na 

overlijden van voornoemde Ghevardus, in alle erfgoederen van 

voornoemde Ghevardus en Heijlwigis, gelegen onder Deurne. 

 

Solvit 3 plack. 

Jacobus Noppen filius naturalis Johannis Noppen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Aleijdis #uxoris sue# filie Ghevardi 

Elfvoet de Doerne nonam partem (dg: ad) sibi et dicte Al[eijdi] de 

morte quondam Heijlwigis uxoris dicti (dg: quondam) Ghevardi 

successione advolutam et (dg: de) post mortem dicti Ghevardi 

successione advolvendam in omnibus et singulis hereditatibus 

dictorum Ghevardi et Heijlwigis quoque locorum infra parochiam de 

Doerne situatis ut dicebat hereditarie vendidit (dg: ..) Johanni 

filio (dg: La) naturali Lamberti de Butt[el?] promittens warandiam 

et obligationem (dg: de) ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf4 C 01 f.134v. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 02-07-1380. 

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

 

BP 1176 f 134v 01 ma 02-07-1380. 

Gerardus van Hijntam ev Swenneldis dvw Henricus gnd Guijnsers Swager 

zvw Laurencius wever verkocht aan voornoemde Henricus, tbv hem, zijn 

vrouw Jutta dvw Petrus gnd Ver Ymmen soen en kv voornoemde Henricus 

verwekt bij Jutta, alle goederen, die aan voornoemde Gerardus en zijn 

vrouw Swenneldis gekomen waren na overlijden van Katherina mv 

voornoemde Swenneldis, gelegen onder Uden en in de dingbank van 

Gemert. 

 

Gerardus de Hijntam maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Swenneldis sue uxoris filie Henrici (dg: #dicti de# quondam Laur) 

dicti Guijnsers Swager filii quondam Laurencii textoris omnia et 

singula bona hereditaria et parata dicto (dg: -s) Gerardo et dicte 

Swenneldi sue uxori de morte quondam Katherine matris dicte 
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Swenneldis successione advoluta quoque locorum infra parochiam de 

Uden et in jurisdictione de Ghemert consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico ad opus sui et ad opus 

Jutte sue uxoris filie quondam Petri dicti Ver Ymmen soen (dg: ad) 

et ad opus liberorum ab eisdem Henrico et Jutta pariter genitorum 

et generandorum promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere tali condicione quod dicti Henricus et Jutta seu 

eorum alter diutius vivens in humanis dicta bona [ad] suam vitam 

integraliter possidebunt post eorum decessum amborum ad dictos 

liberos a dictis Henrico et Jutta pariter genitos et generandos 

hereditarie devolvenda. Testes Meus et Scrage datum secunda post 

Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 134v 02 ma 02-07-1380. 

Johannes van Bucstel zvw Johannes gnd Pape Jan van Nuwelant 

verklaarde ontvangen34 te hebben 20 oude schilden, in afkorting van 

275 oude schilden, aan hem beloofd door Johannes Oem van Buchoven, hr 

Theodericus Rover ridder en Leonius van Langvelt. 

 

Johannes de Bucstel filius quondam Johannis dicti Pape Jan de 

Nuwelant palam recognovit fore satisfactum a viginti aude scilde 

in abbreviationem ducentorum et septuaginta quinque aude scilde 

promissorum sibi a Johanne Oem de Buchoven domino Theoderico Rover 

milite et Leonio de Langvelt in litteris scabinorum de Busco ut 

dicebat. Testes Heijme et Meus datum supra. 

 

BP 1176 f 134v 03 ma 02-07-1380. 

Yoest Bruijstens beloofde aan Hermannus Loden soen 68 lichte 

schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, met Pasen 

aanstaande (14-04-1381) te betalen. 

 

Yoest Bruijstens promisit Hermanno Loden soen sexaginta octo 

lichte scilde scilicet XII Dordrecht placken pro scilt computato 

ad pasca proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 134v 04 za 07-07-138035. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberg verkocht aan 

Johannes Cuper zijn recht en tol gnd houtschat in het hout, zowel 

eiken als anders, in de toekomst staande op de goederen gnd die 

Hommelheze, behorend aan voornoemde Johannes Cuper, in Dinter, nabij 

het bos van Bernheze. 

 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch 

totum jus et omne (dg: -m) theolonium dictum houtscat sibi et suis 

successoribus competentes seu competituros in omnibus et singulis 

lignis tam querciniis quam aliis consistentibus et stantibus ac 

crescendis pro quocumque tempore futuro supra bona dicta die 

Hommelheze #spectantibus ad Johannem Cuper# sita in parochia de 

Dijnter iuxta (dg: lo) nemus de (dg: Berz) Bernheze et supra 

attinentias dictorum bonorum omnibus et singulas quoque locorum 

consistentes sive sitas ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

Cuper predicto promittens warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1176 f 134v 05 do 05-07-1380. 

Henricus Ghesen soen van Lijt beloofde aan Heijlwigis ev Gerardus 

Nollens soen, tbv voornoemde Gerardus, gedurende 6 jaar, elk jaar met 

Lichtmis, 4 franken te betalen, en dat hij alle oude lasten behorend 

                         
34 Zie → BP 1176 f 158r 01 wo 21-11-1380, betaling van 155 oude 

schilden. 
35 GAH THG regest 851, zaterdag 07-07-1380. 
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bij 2 morgen land van voornoemde Gerardus, in Lithoijen, ter plaatse 

gnd Lachaarts Hoeve, gedurende deze 4 jaar zal waarnemen. 

 

Henricus Ghesen soen de Lijt promisit super omnia Heijlwigi uxorri 

Gerardi Nollens soen ad opus eiusdem Gerardi se daturum et 

soluturum dicto Gerardo ad spacium sex annorum proxime futurorum 

anno quolibet quatuor vrancken boni auti et iusti ponderis seu 

valorem in festo purificationis et pro primo termino 

purificationis proxime et quod ipse (dg: . omnes aggeres et) ?quod 

ipse omnia onera antiqua (dg: spectan) dicta aude wercke 

spectantia ad duo iugera terre dicti Gerardi sita in in parochia 

de Lijttoijen in loco dicto Lacharts Hoeve dictis annis in bona in 

bona disposicione observabit ....... ....... ....... ....... 

....... Testes Meus et Scrage datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1176 f 134v 06 do 05-07-1380. 

Henricus zvw Johannes van Hees verkocht aan Henricus Hermans soen 2 

stukjes land in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorsel, (1) tussen 

voornoemde Henricus Hermans enerzijds en Reijnerus van Barleham 

anderzijds, (2) tussen hr Gerardus Vos enerzijds en Nijcholaus gnd 

Waelen anderzijds. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Johannis de Hees duas particulas terre 

sitas in parochia de Nijsterle in loco dicto (dg: Vorssel) Vorssel 

quarum una inter hereditatem Henrici Hermans ex uno et inter 

hereditatem Reijneri de Barleham ex alio et altera inter 

hereditatem domini Gerardi Vos ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai dicti Waelen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico Hermans #soen# predicto promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 134v 07 do 05-07-1380. 

Nijcholaus gnd van Gael droeg over aan Hermannus Gielijs soen van 

Gravia een b-erfcijns van 5 pond, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit erfgoederen van wijlen Rijcoldus gnd Weijndelmoden soen vv 

voornoemde Nijcholaus, in Schijndel. 

 

Nijcholaus dictus de Gael hereditarium censum quinque librarum 

quem se solvendum habere dicebat Martini ex hereditatibus quondam 

Rijcoldi dicti Weijndelmoden soen #patris dicti Nijcholai# sitis 

in parochia de Scijnle ut dicebat hereditarie supportavit Hermanno 

Gielijs soen de Gravia promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. 

 

BP 1176 f 134v 08 do 05-07-1380. 

Arnoldus zvw Arnoldus Henssen soen van Bernheze verkocht aan 

Rutgherus zvw Henricus gnd Heijmerics soen (1) een stukje land in 

Oss, ter plaatse gnd op Heuvelen, tussen Petrus Mersman enerzijds en 

Johannes gnd Heijnen soen anderzijds (2) een stukje land in Oss, ter 

plaatse gnd Venkelen Ven, tussen Cristina Heijnen enerzijds en wijlen 

Rutgherus van der Molen anderzijds. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Henssen soen (dg: de Os) de 

Bernheze particulam terre siliginee sitam in parochia de Os in 

loco dicto op Hoevelen inter hereditatem Petri Mersman ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Heijnen soen ex alio (dg: ut d) 

et particulam terre sitam in dicta parochia in loco dicto Venkelen 

Venne inter hereditatem Cristine Heijnen ex uno et inter 

hereditatem quondam Rutgheri van der Molen ex alio ut dicebat 
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hereditarie vendidit Rutghero filio quondam Henrici dicti 

Heijmerics soen promittens warandiam et obligationem deponere (dg: 

dep). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 134v 09 do 05-07-1380. 

Danijel gnd Voegel droeg over aan Arnoldus zvw hr Leonius van Scijnle 

4 mud 3 lopen rogge, Bossche maat, aan hem overgedragen door 

Theodericus zv Engbertus van Doeveren. 

 

Danijel dictus Voegel quatuor modios et tria lopina siliginis 

mensure (dg: fi) de Busco supportatos sibi a Theoderico filio 

Engberti de (dg: D..) Doeveren prout in litteris supportavit 

Arnoldo filio quondam (dg: Le) domini Leonii de Scijnle cum 

litteris (dg: et jure) et aliis et jure (dg: pro). Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 134v 10 do 05-07-1380. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Danijel 5 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande te leveren. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Danijeli super omnia quinque modios 

siliginis mensure de Busco ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 134v 11 do 05-07-1380. 

Henricus Ghesen soen beloofde aan Yda van Lijt begijn, gedurende 6 

jaar, elk jaar met Kerstmis, 15 schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 

1 schild gerekend, te betalen en dat hij gedurende deze jaren alle 

oude werken zal waarnemen, behorend bij 3 morgen land van voornoemde 

Yda, gelegen in Lithoijen, (1) ter plaatse gnd Lachaarts Hoeve, (2) 

ter plaatse gnd Elias Hoeve, (3) ter plaatse gnd in den Rijkouts 

Beemd. 

 

Henricus Ghesen soen promisit se daturum et soluturum Yde de Lijt 

beghine ad spacium sex annorum (dg: an) proxime futurorum anno 

quolibet quolibet eorundem XV scilde XII Dordrecht placken pro 

scilt computato ad nativitatis Domini persolvendos et quod ipse 

omnia onera antiqua aude wercke vocata spectantia ad tria iugera 

terre ad dictam Ydam spectantia sita in parochia de (dg: .......) 

#[Lijttoijen]# quorum unum in loco dicto (dg: Lambrechts Hoeve) 

Lacharts Hoeve secundum in loco dicto Elijas Hoeve et tercium in 

loco dicto in den Rijkouts Beemt (dg: -s) dictis sex annis 

durantibus in bona (dg: .......) disposicione tenebit sic quod 

dicte Yde dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 134v 12 do 05-07-1380. 

Voornoemde Yda van Lijt begijn verhuurde aan Henricus Ghesen soen 3 

morgen land in Lithoijen, (1) ter plaatse gnd Lachaarts Hoeve, (2) 

ter plaatse gnd Elias Hoeve, (3) ter plaatse gnd in den Rijkouts 

Beemd, voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus. 

Verhuurster zal alle lasten afhandelen, behalve de oude werken. 

 

Dicta Yda tria iugera terre ad se spectantia sita in parochia de 

Lijttoijen quorum unum in loco dicto Lacharts Hoeve et unum in 

loco dicto Elijaes Hoeve et tercium in loco dicto in den Rijkouts 

Beemt sunt sita ut dicebat locavit Henrico Ghesen soen ab eodem ad 

spacium sex annorum a festo Martini proxime preteritum sine medio 

sequentium possidenda promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis antiquis oneribus dictis aude wercke ad hoc de 

jure spectantibus. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 134v 13 do 05-07-1380. 

Johannes jongere zv Ghibo gnd Groet Ghibe van Vlimen en Johannes Boet 

beloofden aan Arnoldus Koijt, gedurende 6 jaar, elk jaar met Sint-

Petrus-Stoel 3 Dordrechtse dobbel en 7 plakken te betalen. 

 

Johannes (dg: juni) junior filius Ghibonis dicti Groet Ghibe de 

Vlimen (dg: promisit) et Johannes Boet promiserunt inidivisi super 

omnia se daturos et soluturos Arnoldo Koijt ad spacium sex annorum 

proxime futurorum anno quolibet eorundem sex annorum tres 

Dordrecht dobbel et septem placken (dg: anno) in festo Petri ad 

cathedram et primo termino ad festum predicti Petri ad cathedram 

proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 134v 14 do 05-07-1380. 

Lucas en Arnoldus, nkvw hr Leonius van Scijnle deden tbv Willelmus 

Coppers soen en tbv erfg van Everardus Robbrechts soen afstand van 

alle beloften, eertijds aan voornoemde wijlen hr Leonius, tbv kv 

voornoemde wijlen Leonius, verwekt bij Hadewigis dvw Gerongius 

snijder van Scijnle, gedaan door voornoemde Everardus Robbrechts soen 

en voornoemde Willelmus Coppers soen. 

 

Lucas et Arnoldus pueri naturales quondam domini Leonii de Scijnle 

super omnibus promissionibus dudum factis #dicto quondam domino 

Leonio de# in litteris scabinorum de Busco ad (dg: pro opus) opus 

prolis ab eodem quondam Leonio et Hadewige filia quondam Gerongii 

(dg: de) sartoris de Scijnle #pariter generandis!# scilicet #ab# 

Everardo Robbrechts soen et Willelmo (dg: Ceper) Coppers soen (dg: 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere) ad opus dicti Willelmi et heredum dicti Everardi 

renunciaverunt promittentes ratam servare (dg: et ob). Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 134v 15 do 05-07-1380. 

Johannes Jordens soen, zijn vrouw Jutta dvw Gerardus Vriese en 

Gerardus zv voornoemde Jutta gaven uit aan Johannes van den Berge zvw 

Nijcholaus van den Berge (1) een huis, tuin en aangelegen kamp, gnd 

Hildwars Donk, in Veghel, tussen Hilla van der Lake enerzijds en de 

gemeint anderzijds, (2) een stuk land in Veghel, ter plaats gnd dat 

Wielrot, met een stukje beemd aan het einde van voornoemd stuk land, 

tussen Johannes Smit enerzijds en wijlen Egidius van den Ham 

anderzijds, (3) een stuk land in Veghel, nabij de plaats gnd Eirde, 

naast de gemeint, met een eind strekkend aan Theodericus gnd Wolver, 

(4) hun deel in beemden gnd der Monnik Hoeve, in Veghel; de uitgifte 

geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan, en voor een erfpacht van 5 

mud graan, voor de helft rogge en voor de helft gerst, met Lichtmis 

in Veghel te leveren, voor het eerst over een jaar. 

 

Johannes Jordens soen maritus legitimus ut asserebat Jutte sue 

uxoris filie quondam Gerardi Vriese et dicta Jutta cum eodem 

tamquam cum tutore et Gerardus filius dicte Jutte domum et ortum 

et campum eis adiacentem (dg: sit) dictos (dg: Hildv die) Hildwars 

Donc sitos in parochia de Vechel inter hereditatem Hille van der 

Lake ex uno et inter (dg: he) communitatem ex alio atque peciam 

terre (dg: dictam) #sitam in dicta parochia in loco predicto# dat 

Wielrot et cum particula prati sita ad finem eiusdem pecie terre 

inter hereditatem Johannis Smit et inter hereditatem quondam 

Egidii van den Ham ex alio atque peciam terre sitam in dicta 

parochia (dg: inter hereditatem) iuxta locum dictum Eirde (dg: 

inter he) #contigue iuxta# communitatem (dg: ex uno et) tendentem 

cum uno fine ad hereditatem (dg: Petri) Theoderici dicti Wolver 

item totam partem et omne jus eis competentes in pratis dictis der 
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Monic Hoeve sitis in dicta parochia ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni van den Berge filio quondam 

Nijcholai van den Berge ab eodem hereditarie possidendos (dg: 

promittens) pro censibus exinde solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione quinque modiorum bladi mediatim siliginis et 

mediatim ordei mensure de Vechel danda (dg: eis) dicte Jutte ad 

eius vitam et post eius decessum dicto Gerardo eius filio #altero# 

hereditarie purificatione et primo termino ultra annum et in 

parochia predicta tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam (dg: dep) obligationem deponere et alter 

repromisit. 

 

BP 1176 f 134v 16 do 05-07-1380. 

Hubertus van den Brede Acker, Albertus Dircs soen ev Heijlwigis, en 

Elijas zv Henricus van Ouver die Aa ev Mechtildis, dv voornoemde 

Hubertus, verkochten aan de broers Gheerwinus en Rutgherus, kvw 

Johannes Bruerincs, (1) een huis, tuin en aangelegen stuk land en 

stuk heide, in Vught Sint-Petrus, tussen voornoemde Gheerwinus en 

Rutgherus enerzijds en Walterus van den Loe anderzijds, belast met 5 

oude groot, (2) een stuk beemd in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

in Nortbroek, tussen Wellinus van Beke enerzijds en wijlen Henricus 

Raet anderzijds, dit stuk belast met 4 Vlaamse groot en 12 penning 

nieuwe cijns. 

 

Solvit. 

Hubertus van den Brede Acker (dg: duas d pecia) #Albertus Dircs 

soen maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris et Elijas filius 

Henrici van (dg: Ove) Ouver die Aa maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filiarum dicti Huberti# domum et ortum 

#peciam terre et peciam merice eis adiacentes# sitos in parochia 

de Vucht sancti Petri inter hereditatem Gheerwini (dg: dicti 

Rutghers) #et Rutgheri liberorum quondam Johannis Bruerincs# ex 

uno et inter hereditatem Walteri (dg: d) van den Loe ex alio et 

peciam prati sitam in dicta parochia in loco dicto in (dg: .) 

Nortbroec inter hereditatem Wellini de Beke ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici Raet ex alio ut dicebat (dg: 

hereditatem) hereditarie vendiderunt Gheerwino et Rutghero 

fratribus predictis promittentes warandiam et obligationem 

deponere exceptis quinque grossis antiquis ex dictis domo orto 

pecia terre et pecia (dg: mere) merice et quatuor grossis 

Flandrensibus et duodecim denariis novi census ex dicta pecia 

prati solvendis. [Testes] datum supra. 

 

1176 mf4 C 02 f.135. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 135r 01 do 05-07-1380. 

Hubertus van den Brede Acker, Albertus Dircs soen ev Heijlwigis, en 

Elijas zv Henricus van Ouver die Aa ev Mechtildis, dv voornoemde 

Hubertus, verkochten aan Johannes zvw Arnoldus van den Venne, tbv hem 

en tbv Nijcholaus van der Scueren, (1) 1/9 deel van 2 bunder beemd in 

Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse die Hoevasche, tussen wijlen 

Walterus van Ghesel enerzijds en wijlen Henricus Nouden soen 

anderzijds, (2) ¼ deel van een beemd in Haaren, ter plaatse gnd die 

Aspelaar, beiderzijds tussen Engelbertus zv Elijas van den Heesacker. 

 

#(dg: Hubertus)# Hubertus van den Brede Acker Albertus Dircs soen 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris et 

Elijas filius Henrici van (dg: Oiv) Ouver die Aa maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris filiarum dicti 

Huberti (dg: duas pecias prati sitas in parochia de Haren prope 
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Oesterwijc quarum una in loco dicto) nonam partem duorum 

bonariorum prati sitorum in parochia de Haren prope Oesterwijc in 

loco dicto #die# Hoevasche inter hereditatem #quondam# Walteri de 

Ghesel ex uno et inter hereditatem (dg: Henrici) quondam Henrici 

Nouden soen ex alio et quartam partem cuiusdam prati siti in dicta 

(dg: dicta) parochia in loco dicto (dg: H) die Aspelaer inter 

hereditates Engelberti filii Elije van den Heesacker ex utroque 

latere sitas hereditarie vendiderunt Johanni filio Arnoldi quondam 

van den Venne (dg: et) #ad opus sui et ad opus# Nijcholai van der 

Scueren promittentes warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 135r 02 do 05-07-1380. 

Johannes zvw Johannes Gruijter van Os beloofde Baudewinus den Ridden 

(en 2 morgen land van hem) schadeloos te houden van een b-erfcijns 

van 6 pond geld, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 3 

morgen land in Oss, op de gemeint, tussen Herburgis svw voornoemde 

Johannes Gruijter enerzijds en voornoemde wijlen Johannes Gruijter 

anderzijds, welke cijns Agnes wv Willelmus Slike gekocht had van 

voornoemde wijlen Johannes Gruijter. 

 

Johannes filius quondam Johannis Gruijter de Os promisit super 

omnia Baudewinum den Ridden indempnem servare ab hereditario censu 

sex librarum monete solvendo hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradendo ex tribus iugeribus terre sitis in parochia de Os 

supra communitatem inter hereditatem Herburgis sororis dicti 

quondam Johannis Gruijter ex uno et inter hereditatem dicti 

quondam Johannis Gruijter ex alio quem censum Agnes relicta 

quondam Willelmi Slike erga dictum quondam Johannem Gruijter 

acquisiverat emendo prout in litteris continentur !prout in 

litteris et ab omnibus dampnis sibi et duobus iugeribus terre ad 

dictum Boudewinum spectantibus de dictis tribus iugeribus terre 

eventuris indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 135r 03 do 05-07-1380. 

Henricus zvw Theodericus Posteel droeg over aan Gerardus van Eijcke 

zvw Henricus Posteel een b-erfcijns van 5 pond geld, een helft te 

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

huis36 en erf in Den Bosch, in de Peperstraat, en de helft van een 

wand, welke cijns aan hem was overgedragen37 door Petrus Valant zvw 

Henricus Posteel. 

 

Henricus filius quondam Theoderici Posteel hereditarium censum 

quinque librarum monete solvendum hereditarie mediatim (dg: D) 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco in vico 

dicto Peperstraet #et medietate [parietis] stantis ibidem# 

supportatum sibi a Petro Valant filio quondam Henrici Posteel 

prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo de Eijcke filio 

quondam Henrici Posteel cum litteris et aliis et jure promittens 

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

 

BP 1176 f 135r 04 do 05-07-1380. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Gerardus van Eijcke 14 

Dordrechtse dobbel mottoen met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Gerardo de Eijcke XIIII Dordrecht 

dobbel mottoen ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

                         
36 Zie → BP 1177 f 028v 11 do 26-02-1383, overdracht van dit huis. 
37 Zie ← BP 1176 f 104v 09 za 03-03-1380, overdracht van deze cijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1380 02. 

 

114 

datum supra. 

 

BP 1176 f 135r 05 do 05-07-1380. 

Cristianus zvw Arnoldus gnd Sijmons soen droeg over aan Johannes zvw 

Rutgherus Alarts soen een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Berlicum te leveren, gaande uit 5 lopen roggeland, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Tieffen, welke pacht aan hem was verkocht 

door Johannes zvw Willelmus gnd Meester. 

 

Cristianus filius quondam Arnoldi dicti Sijmons soen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in (dg: B) Berlickem tradendam ex 

quinque lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Berlikem in 

loco dicto Tijeffen venditam sibi a Johanne filio quondam Willelmi 

dicti Meester prout in litteris supportavit Johanni filio quondam 

Rutgheri Alarts soen cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 135r 06 do 05-07-1380. 

Voornoemde Cristianus zvw Arnoldus gnd Sijmons soen droeg over aan 

Johannes zvw Rutgherus Alarts soen een erfpacht van 2 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Berlicum te leveren, gaande uit een 

stuk land en een stuk beemd in Berlicum, ter plaatse gnd Tieffen, 

tussen Willelmus Meester enerzijds en Johannes bv voornoemde 

Willelmus anderzijds, welke pacht voornoemde Willelmus moet leveren. 

 

Dictus Cristianus hereditariam paccionem duorum sextariorum 

siliginis mensure de Busco (dg: solvendam) #quam se solvendam 

habere dicebat# hereditarie purificatione et in Berlikem tradendam 

ex pecia terre et pecia prati sitis in parochia de Berlikem in 

loco dicto (dg: D) Tijeffen inter Willelmi Meester ex uno et inter 

hereditatem Johannis fratris dicti Willelmi ex alio #quam 

paccionem dictus Willelmus solvere tenetur# ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni filio quondam Rutgheri Alarts soen promittens 

warandiam et obligationem deponere in dicta paccione. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 135r 07 do 05-07-1380. 

Arnoldus van Eijcke zvw Henricus Posteel verkocht aan Petrus Scut al 

zijn beesten en klein vee. 

 

Arnoldus de Eijcke filius quondam Henrici Posteel omnes suas 

bestias et bona pecoralia #et bona parata# quoque consistentes 

(dg: supportavit) vendidit Petro Scut promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 135r 08 do 05-07-1380. 

Rutgherus Wolf beloofde aan Ghibo Kesselman 67 Hollandse dobbel 

mottoen met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Rutgherus Wolf promisit Ghiboni Kesselman sexaginta septem Hollant 

dobbel mottoen ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 135r 09 do 05-07-1380. 

Mechtildis wv Petrus Crabbart zv Hermannus van Dalem droeg over aan 

Gerardus, Egidius en Noijna, kv voornoemde Hermannus, tbv hen en tbv 

Katherina dv voornoemde Hermannus, haar vruchtgebruik in alle 

goederen, die aan erfg vw voornoemde Petrus gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Petrus, resp.die aan hen zullen komen na 

overlijden van voornoemde Mechtildis. De brief overhandigen aan 
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voornoemde Mechtildis en niet aan de ander. 

 

Mechtildis relicta quondam Petri Crabbart filii (dg: quondam) 

Hermanni de Dalem cum tutore suum usufructum etc sibi competens 

#in# omnibus bonis que heredibus #dicti# quondam Petri ... de 

morte dicti quondam !successione sunt advoluta et post mortem dicte 

Mechtildis successione advolventur supportavit Gerardo #et Egidio 

(dg: ?Suijs# filio dicti Hermanni de Dalem et No) et Noijne liberis 

dicti Hermanni ad opus eorum et ad opus Katherine filie dicti 

Hermanni promiserunt cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicte Mechtildi et non alteri. 

 

BP 1176 f 135r 10 do 05-07-1380. 

Henricus Buekentop droeg over aan Johannes Hals 15½ roeden land in 

een kamp in Rosmalen, tussen voornoemde Henricus enerzijds en 

voornoemde Johannes Hals anderzijds, welke 15½ roeden in voornoemd 

kamp gevonden worden boven 2 morgen land. 

 

Henricus Buekentop quindecim et dimidiam virgatas terre sitas in 

quodam campo sito in parochia de Roesmalen inter hereditatem dicti 

Henrici ex uno et inter hereditatem (dg: Ger) Johannis Hals ex 

alio et que quindecim et dimidia virgate terre (dg: ..) in dicto 

campo ?invente sunt ultra duo iugera terre ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Johanni Hals promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 135r 11 do 05-07-1380. 

Johannes Delijen soen van Os beloofde aan Ghibo van Vorne 32 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Johannes Delijen soen de Os promisit Ghiboni de Vorne XXXII aude 

scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 135r 12 do 05-07-1380. 

Bodo zvw Bodo van Tiela verhuurde aan Egidius van den Dijstelberge de 

helft van 9 morgen land van voornoemde wijlen Bodo, ter plaatse gnd 

in den Ham, tussen kinderen van der Oetheren enerzijds en een kamp 

gnd des Heren Kamp anderzijds, voor een periode van 3 jaar, ingaande 

Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1380). 

 

(dg: Boudewinus) #Bodo# filius quondam Bodonis de Tiela medietatem 

novem iugerum terre (dg: sitorum) dicti quondam Bodonis sitorum in 

(dg: bo) loco dicto in den Ham inter hereditatem liberorum van der 

Oetheren ex uno et inter campum dictum des Heren Camp ex alio ut 

dicebat locavit Egidio (dg: Scoerwegge) #van den Dijstelberge# ab 

eodem ad spacium trium annorum post festum Remigii proxime futurum 

sine medio sequentium promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 135r 13 do 05-07-1380. 

Rodolphus gnd Roef Mersmans soen van Beirgulen verkocht aan Arnoldus 

zv Marcelius gnd Zeel van den Ravenacker (1) een huis, tuin en 

schuur, in Deurne, tussen Johannes molenaar van Zoemeren enerzijds en 

Yseboldus van Asten anderzijds, (2) een kamp beneden!? Rodolphus, 

aldaar, beiderzijds tussen een gemene weg, belast met de cijns aan de 

grondheren en 40 schelling jaarlijks aan andere mensen. 

 

Rodolphus dictus (dg: .) Roef Mersmans soen de Beirgulen domum 

ortum et horreum ad se spectantes sitos in parochia de Doerne 

inter hereditatem Johannis multoris de Zoemeren ex uno et inter 
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hereditatem Yseboldi de Asten ex alio atque quoddam campum 

inferius Rodolphi situm ibidem inter communem viam ibidem ex 

utroque latere coadiacentem hereditarie vendidit Arnoldo filio 

Marcelii dicti Zeel van den Ravenacker promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu dominorum fundi atque 

quadraginta solidis annuatim aliis hominibus exinde solvendis. 

Testes Heijme et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 135r 14 do 05-07-1380. 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker gaf uit aan Johannes Cluet (1) 1/3 

deel van 3 bunder beemd onder de vrijdom van Den Bosch, waarvan (1) 1 

bunder tussen het water gnd die Aa enerzijds en Zebertus van der 

Westlaken anderzijds, (2) de overige 2 bunder tussen het water gnd 

die Aa enerzijds en het water gnd die Meer anderzijds, welk 1/3 deel 

voornoemde Nijcholaus verworven had van Henricus van der Boijdonc; de 

uitgifte geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan en thans voor een 

n-erfcijns van 5 pond 10 schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Keelbreker terciam partem trium bonariorum 

prati sitorum infra libertatem opidi de Busco quorum trium 

bonariorum unum inter aquam dictam die Aa ex uno et inter 

hereditatem Zeberti van der Westlaken ex alio et reliqua duo 

bonaria inter dictam aquam die Aa vocatam ex uno et inter aquam 

dictam die Meer ex alio sunt sita quam terciam partem dictus 

Nijcholaus erga Henricum van der (dg: Bo) Boijdonc acquisiverat 

prout in litteris (dg: h) dedit ad hereditarium censum (dg: 

Mathije Fijen soen) #Johanni (dg: ?Cloet) Cluet# cum litteris et 

jure ab eodem hereditarie possidendam #pro censibus exinde 

solvendis dandis etc et# pro hereditario censu (dg: quinque) 

quinque librarum et (dg: sex) decem solidorum monete dando sibi ab 

alio hereditarie nativitatis Domini ex dicta tercia parte 

promittens ratam et obligationem ex parte sui deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 135r 15 do 05-07-1380. 

(dg: Johannes Cloet verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Johannes Cloet prebuit et reportavit. Testes datum supra). 

 

BP 1176 f 135r 16 do 05-07-1380. 

Lambertus Keelbreker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus Keelbreker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 135r 17 do 05-07-1380. 

Katherina dvw Hessello van Boert verkocht aan Arnoldus van der 

Haseldonc zvw Arnoldus van der Haseldonc (1) een stuk land in Vught 

Sint-Lambertus, tussen Nijcholaus Tielken gnd Cnoden soen enerzijds 

en Marcelius gnd Zeel Heijnen soen anderzijds, (2) een stukje land 

gnd die Ganspoel, in Vught Sint-Lambeetus, tussen voornoemde 

Nijcholaus enerzijds en Johannes Assche anderzijds, (3) een stukje 

land gnd die Ganspoel, in Vught Sint-Lambertus, tussen Gerardus 

Gielijs soen enerzijds en Albertus Cnoden soen anderzijds, (4) een 

tuin in Vught Sint-Petrus, tussen erfgoed gnd Waterlaat enerzijds en 

Metta Laurens anderzijds, belast met 4 cijnshoenderen, ½ pond was en 

12 penning. 

 

Katherina filia quondam Hessellonis de Boert cum tutore peciam 

terre sitam in parochia de Vucht sancti Lamberti inter hereditatem 

Nijcholai Tielken dicti Cnoden soen ex uno et inter hereditatem 

Marcelii dicti Zeel Heijnen soen ex alio item particulam terre 
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#dictam die Ganspoel# sitam in dicta parochia inter hereditatem 

dicti Nijcholai ex uno et inter hereditatem (dg: Arnoldi) Johannis 

Assche ex alio item particulam terre dictam die Ganspoel sitam in 

dicta parochia inter hereditatem Gerardi Gielijs soen ex uno et 

inter hereditatem Alberti Cnoden soen ex alio item (dg: p) ortum 

situm in (dg: d) parochia sancti Petri de Vucht inter hereditatem 

dictam Waterlaet ex uno et inter hereditatem Mette Laurens ex alio 

ut #?dicebat# hereditarie vendidit Arnoldo van der Haseldonc filio 

quondam Arnoldi van der Haseldonc promittens #cum# tutore 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: tribus) #quatuor# 

pullis censualibus et (dg: dimidia libra ce) dimidia libra cere et 

XII denariis monete exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 135r 18 do 05-07-1380. 

Petrus Bolant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Bolant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 C 03 f.135v. 

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

 Sabbato post octavam Petri et Pauli: zaterdag 07-07-1380. 

 

BP 1176 f 135v 01 do 05-07-1380. 

Goeswinus zvw Johannes van Megen van Os en Marcelius gnd Kabelken 

beloofden aan Wellinus van Beke 24 Brabantse dobbel met Kerstmis 

aanstaande te betalen. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis de Megen de Os et Marcelius (dg: 

filius) dictus Kabelken promiserunt Wellino de Beke XXIIII Brabant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Heijme et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 135v 02 do 05-07-1380. 

Wellinus van Beke gaf uit aan Theodericus Tolinc een stuk gerstland 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen voornoemde Theodericus 

Tolinc enerzijds en wijlen Philippus van Beke anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, voor het eerst over een jaar. 

 

Wellinus de Beke peciam (dg: pe) terre (dg: silig) ordeacee sitam 

in parochia de Roesmalen in loco dicto Bruggen inter hereditatem 

Theoderici Tolinc ex uno et inter hereditatem quondam Philippi de 

Beke ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto 

Theoderico Tolinc ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie nativitatis Domini et primo termino ultra annum 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. 

 

BP 1176 f 135v 03 do 05-07-1380. 

Mathias van Mierd en Johannes van Vlaenderen beloofden aan 

Theodericus Vullinc en Johannes Govarts wever, gedurende 5 jaar, elk 

jaar met Sint-Lambertus 5 mud hop, Bossche maat, te leveren. 

 

Mathias de Mierd et Johannes de Vlaenderen promiserunt indivisi 

super omnia se daturos et soluturos Theoderico Vullinc et Johanni 

Govarts textori ad spacium quinque annorum sine medio sequentium 

anno quolibet eorundem quinque modios (dg: siliginis) lupule 

mensure de Busco ad Lamberti persolvendos et pro primo termino 

Lamberti proxime. Testes Heijme et Scrage datum quinta post Pe 
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Pau. 

 

BP 1176 f 135v 04 do 05-07-1380. 

Ade? zvw Johannes Luwe beloofde aan Bela wv Theodericus zvw hr 

Godefridus van Os ridder 8 mud rogge, Bossche maat, met Pasen 

aanstaande (14-04-1381) te leveren. 

 

Ade? filius quondam Johannis Luwe promisit Bele (dg: f) relicte 

quondam Theoderici filii quondam (dg: The) domini Godefridi de Os 

militis octo modios siliginis mensure de Busco ad pasca proxime 

persolvendos. Testes Heijme et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 135v 05 do 05-07-1380. 

Rutgherus zvw Gobelinus Zasman van Maesboemel beloofde aan Steffenija 

dv Godefridus van Hedechusen 29 Hollandse dobbel met Sint-Petrus-

Stoel aanstaande te betalen. 

 

(dg: .) Rutgherus filius quondam Gobelini Zasman de Maesboemel 

promisit Steffenije filie Godefridi de Hedechusen XXIX Hollant 

dobbel seu valorem ad Petri ad cathedram proxime persolvendos. 

Testes Heijme et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 135v 06 do 05-07-1380. 

Henricus van Haren vleeshouwer, zijn zoon Johannes en Henricus 

Marmeren beloofden aan Zoeta gnd Peter Alarts 23 Hollandse dobbel38 

of de waarde met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Henricus de Haren carnifex Johannes eius filius et Henricus 

Marmeren promiserunt Zoete dicte Peter Alarts XXIII Hollant dobbel 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 135v 07 do 05-07-1380. 

Henricus Loze en Johannes zv Truda beloofden aan hr Johannes van 

Werva, tbv hem en hr Henricus Buc, 62 Brabantse dobbel39, een helft 

te betalen met Lichtmis (02-02-1381) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (14-04-1381). 

 

Henricus Loze (dg: promisit) et Johannes filius Trude promiserunt 

domino Johanni de Werva ad opus sui et ad opus domini Henrici (dg: 

Be) Buc seu eorum alteri LXII Brabant dobbel seu valorem in auro 

mediatim purificatione et mediatim pasce proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 135v 08 do 05-07-1380. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 135v 09 do 05-07-1380. 

Albertus Loze van Dijnter en Johannes Otten soen beloofden aan hr 

Johannes van Werva, tbv hem en hr Henricus Buc, 55 Brabantse 

dobbel40, een helft te betalen met Lichtmis (02-02-1381) en de andere 

                         
38 Zie → BP 1176 f 178r 09 ma 08-04-1381, overdracht van dit geld. 
39 Zie → BP 1176 f 236v 16 ma 20-01-1382 (3), overdracht van de 

schuldbekentenis. 
40 Zie → BP 1176 f 236v 16 ma 20-01-1382 (1), overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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helft met Pasen aanstaande (14-04-1381). 

 

Albertus Loze de Dijnter et Johannes Otten soen promiserunt domino 

ut supra LV Brabant dobbel seu valorem in auro dictis terminis 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 135v 10 do 05-07-1380. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+ 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 135v 11 do 05-07-1380. 

Arnoldus nzvw hr Leonius van Scijnle beloofde aan hr Johannes van 

Werva, tbv hem en hr Henricus Buc, 56 Brabantse dobbel41, een helft 

te betalen met Lichtmis (02-02-1381) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (14-04-1381). 

 

Arnoldus filius naturalis domini quondam Leonii de Scijnle 

promisit dicto domino Johanni ut supra LVI Brabant dobbel seu 

valorem in auro dictis terminis persolvendos. 

 

BP 1176 f 135v 12 do 05-07-1380. 

Rutgherus zvw Gobelinus Zasman van Maesboemel beloofde aan Cristina 

Kangieters ½ last haring met Kerstmis onder de kraan te leveren. 

 

Rutgherus filius quondam Gobelini Zasman de Maesboemel promiserunt! 

Cristine Kangieters (dg: sex last) dimidium last allecium etc ad 

festum nativitatis Domini persolvendum et sub craen tradendum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 135v 13 do 05-07-1380. 

Willelmus zvw Lambertus van den Arennest droeg over aan zijn broer 

Henricus een erfpacht van 3¾ lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis 

in Son te leveren, gaande uit een stuk land gnd die Velderakker, in 

Son, naast Henricus Gielijs soen. 

 

Willelmus #filius quondam Lamberti# van den Arennest hereditariam 

paccionem (dg: qu ...) trium lopinorum et (dg: tres) trium 

quartarum partium unius lopini siliginis mensure de Zonne quam se 

solvendam habere dicebat hereditarie purificatione et in (dg: 

Busco) Zonne tradendam ex pecia terre dicta die Velderacker sita 

in parochia de Zonne (dg: inter hereditatem ut dicebat 

hereditates) iuxta hereditatem Henrici Gielijs soen ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico suo fratri promittens warandiam et 

obligationem in dicta paccione existentem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 135v 14 do 05-07-1380. 

Jacobus van Laerhoven verkocht aan Johannes van Gheelen alias van 

Gheldorp een n-erfcijns van 1 oude groot, met Lichtmis in Den Bosch 

te betalen, gaande uit 4 lopen roggeland, in Haaren ter plaatse 

Beilver, tussen Engbertus Roeloefs soen enerzijds en Johannes die 

Beert anderzijds, reeds belast met 1 oude groot. 

 

Jacobus de Laerhoven (dg: de H) hereditarie vendidit Johanni de 

Gheelen alias dicto (dg: -s) de Gheldorp hereditarium censum unius 

grossi antiqui solvendum hereditarie purificatione et in Busco 

                         
41 Zie → BP 1176 f 236v 16 ma 20-01-1382 (5), overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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tradendum ex (dg: pecia) quatuor lopinatis terre #siliginee# sitis 

in parochia (dg: de B) de Haren in loco dicto Beilver inter 

hereditatem Engberti Roeloefs soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis die Beert ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto uno grosso antiquo exinde 

prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 135v 15 do 05-07-1380. 

Petrus van Berlikem zvw Arnoldus van der Heijden beloofde aan hr 

Henricus Buc 10 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar 

en 10 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over 2 jaar te leveren. 

 

Petrus de Berlikem filius quondam Arnoldi van der Heijden promisit 

domino Henrico Buc X modios siliginis mensure de Busco a 

purificatione proxime ultra annum et X modios siliginis dicte 

mensure a purificatione proxime ultra duos annos persolvendos (dg: 

et in Busco tradendos). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 135v 16 do 05-07-1380. 

Jacobus Stevens soen beloofde aan Hermannus Loden soen 12½ Hollandse 

dobbel en 5½ plak met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Jacobus Stevens soen promisit Hermanno Loden soen XII et dimidium 

Hollant dobbel et quinque et dimidium placken ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 135v 17 za 07-07-1380. 

Goeswinus zvw Theodericus van Vlimen droeg over aan Thomas van Kessel 

zvw Johannes gnd Maes soen zijn deel in een huis en erf in Den Bosch, 

in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Jacobus Stevens enerzijds en 

erfgoed van Ludekinus Maes anderzijds. 

 

Goeswinus filius quondam Theoderici de Vlimen (dg: sextam) #totam 

(dg: p)# partem #et omne jus# ad se spectantes in domo et area 

sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Jacobi Stevens ex 

uno et inter hereditatem Ludekini Maes ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Thome de Kessel (dg: pro) filio quondam 

Johannis dicti Maes soen promittens warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Scrage et Neijsel datum sabbato post 

octavam Pe Pau. 

 

BP 1176 f 135v 18 za 07-07-1380. 

Voornoemde Thomas van Kessel zvw Johannes gnd Maes soen droeg over 

aan Goeswinus zvw Theodericus van Vlimen (1) ¼ deel in ½ van ongeveer 

5 morgen land, van wijlen Nijcholaus van Kessel, in Kessel, van welke 

5 morgen de andere helft behoort aan kvw Henricus van Os, (2) ¼ deel 

in de halve oogst, ter plaatse gnd Vliedert, in een erfgoed van 

wijlen voornoemde Nijcholaus van Kessel. 

 

Dictus Thomas (dg: ...) quartam partem ad se spectantem in (dg: 

duobus et dimidio iugeribus) #medietate (dg: duorum et dimidii) 

quinque jugerum terre# terre vel circiter quondam Nijcholai de 

Kessel sitorum in parochia de Kessel et de quibus (dg: duobus et 

dimidio) #quinque# iugeribus terre reliqua (dg: pars) medietas ad 

liberos quondam Henrici de Os spectat et quartam partem ad se 

spectantem in dimidio proventu dicto scharen sito in loco dicto 

Vliedert in hereditate quondam Nijcholai de Kessel predicti ut 

dicebat hereditarie supportavit Goeswino filio quondam Theoderici 

de Vlimen promittens warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 135v 19 za 07-07-1380. 

Voornoemde Goeswinus zvw Theodericus van Vlimen ev Margareta dvw 

Johannes nzv Arnoldus van de Kloot beloofde aan voornoemde Thomas van 

Kessel zvw Johannes gnd Maes soen de deling te eerbiedigen, gedaan 

tussen voornoemde Thomas enerzijds en Nijcholaus van Kessel, zijn 

broer Jacobus en Gerardus Ossen anderzijds, van de goederen van 

wijlen Nijcholaus van Kessel. 

 

Solvit. 

Dictus Goeswinus maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete 

sue uxoris filie quondam Johannis filii naturalis Arnoldi de Globo 

promisit super omnia #dicto Thome ratam servare# quod ipse 

divisionem alias factam inter dictum Thomam et Nijcholaum de 

Kessel Jacobum eius fratrem et Gerardum Ossen scilicet de bonis 

quondam Nijcholai de Kessel ut dicebat ratam servare iuxta 

continentiam litterarum super hoc confectarum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 135v 20 za 07-07-1380. 

Johannes zvw Johannes Zanders beloofde aan Lambertus Wael 25 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

[J]oh[annes] (dg: de) filius quondam Johannis Zanders promisit 

(dg: Ancelmo) #Lamberto# Wael XXV Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Scrage et Neijsel 

[da]tum sabbato post octavam Pe Pauli. 

 

1176 mf4 C 04 f.136. 

 Tercia post octavam Petri et Pauli: dinsdag 10-07-1380. 

 Quinta post octavam Petri et Pauli: donderdag 12-07-1380. 

 

BP 1176 p 136r 01 di 10-07-1380. 

Henricus en Belia, kvw Conrardus gnd Straetmaker, droegen over aan 

Philippus gnd Jans soen hun deel in de helft van een hofstad gnd 

Sceijfel Penninc, met gebouwen, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

buiten de poort aldaar, tussen erfgoed van Henricus Becker zvw 

Henricus Becker enerzijds en erfgoed van Johannes gnd van Erpe 

anderzijds, met een sloot aldaar, tussen voornoemde hofstad en 

erfgoed van voornoemde Johannes van Erpe, te weten de helft van die 

hofstad met sloot aan de kant van Hintham, welke helft voornoemde 

wijlen Conrardus in cijns gekregen had van Rodolphus Webel de oudere. 

 

[Henri]cus et Belia liberi quondam Conrardi dicti Straetmaker cum 

tutore totam partem et omne jus eis competentes quovismodo in 

medietate cuiusdam domistadii dicti [vu]lgaliter Sceijfel Penninc 

siti in Busco in vico Hijntamensi extra portam ibidem inter 

hereditatem Henrici Becker filii quondam Henrici Becker ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti de Erpe ex alio atque in quadam 

fossata sita ibidem inter dictum domistadium et hereditatem dicti 

Johannis de Erpe scilicet in illa medietate dicti domistadii cum 

dicta fossa que sita est in latere versus Hijntam quam medietatem 

cum dicta fossa dictus quondam Conrardus erga Rodolphum Webel 

#seniorem# ad censum acquisiverat prout in litteris #et in (dg: 

simul cum) edificiis in hiis consistentibus# hereditarie 

supportaverunt Philippo dicto Jans soen cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Meus et Scrage datum tercia post octavam Pe 

Pau. 

 

BP 1176 p 136r 02 di 10-07-1380. 

Voornoemde Henricus en Belia, kvw Conrardus gnd Straetmaker, droegen 



Bosch’ Protocol jaar 1380 02. 

 

122 

over aan Philippus Jans soen hun deel in de helft42 van een ledig 

erfgoed, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, buiten de poort, tussen 

erfgoed van Henricus Becker enerzijds en erfgoed van Johannes van 

Erpe anderzijds, te weten de helft aan de kant van voornoemde 

Henricus Becker, welke helft Arnoldus Straetmaker, grootvader van 

voornoemde Henricus en Belia, in cijns gekregen had van Rodolphus 

Webel de oudere timmerman. 

 

Dicti Henricus et Belia cum tutore totam partem et omne jus eis 

competentes in medietate cuiusdam (dg: domistadii dicti vulgaliter 

W Sceijfel Penninc) #vacue hereditatis# sitam in Busco in vico 

Hijntamensi extra portam ibidem inter hereditatem Henrici Becker 

(dg: filii quondam Henrici dicti Becker) ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Erpe ex alio videlicet illam medietatem 

dicte vacue hereditatis que sita est in latere versus hereditatem 

predictam Henrici Becker prenominati (dg: ?dat) quam medietatem 

Arnoldus Straetmaker avus olim dictorum Henrici et Belie erga 

Rodolphum Webel seniorem carpentatorem ad censum acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportaverunt Philippo Jans soen 

cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136r 03 di 10-07-1380. 

Voornoemde Philippus beloofde aan voornoemde Belija 24 Brabantse 

dobbel met Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Dictus Philippus promisit dicte Belije XXIIII Brabant dobbel seu 

valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136r 04 di 10-07-1380. 

Arnoldus van Beke nz verkocht aan Zanderus zvw Laurencius van den 

Bruekelen een stukje land onder de vrijdom van Den Bosch, op de 

plaats gnd Dungen, tussen voornoemde Zanderus zvw Laurencius van den 

Bruekelen enerzijds en een sloot van voornoemde Arnoldus anderzijds, 

strekkend van de gemene weg achterwaarts tot aan een sloot van 

voornoemde Arnoldus, met de helft van die sloten, zoals afgepaald. 

Voornoemde Zanderus zal nimmer een woonhuis op dit stukje bouwen. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis particulam terre sitam infra 

libertatem oppidi de Busco supra locum dictum Dongen inter (dg: 

hereditatem) hereditatem Zanderi filii Laurencii quondam van den 

Bruekelen ex uno et inter fossatum dicti Arnoldi ex alio tendentem 

a communi platea retrorsum usque ad fossatum dicti Arnoldi cum 

medietate dictorum fossatorum scilicet cum illa medietate 

fossatorum que sita est contigue iuxta dictam particulam terre 

(dg: ut dicebat) prout ibidem est palata ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Zandero promittens warandiam et obligationem 

deponere tali condicione quod dictus Zanderus nunquam edificabit 

supra dictam particulam terre domum in qua aliquis homo morabitur. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136r 05 di 10-07-1380. 

Jacobus zvw Gerardus Claes soen beloofde aan Hermannus Oeden soen 150 

schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-

Matheus apostel aanstaande te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Gerardi Claes soen promisit super omnia 

Hermanno Oeden soen centum et quinquaginta scilde #scilicet# XII 

                         
42 Zie → BP 1177 f 103v 04 wo 17-02-1384, overdracht van een ander 

deel in deze helft. 
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Dordrecht placken pro scilt computato ad festum beati Mathei 

apostoli proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136r 06 do 12-07-1380. 

Petrus uter Hautart, Henricus van den Broec en Arnoldus nzvw hr 

Leonius van Scijnle beloofden aan de secretaris Adam van Mierde, tbv 

hr Henricus Buc en Johannes van Werva, 51 Brabantse dobbel43, een 

helft te betalen met Lichtmis (02-02-1381) en de andere helft met 

Pasen aanstaande (14-04-1381). 

 

Petrus uter Hautart Henricus van den Broec et Arnoldus filius 

naturalis quondam domini (dg: Ge) Leonii de Scijnle promiserunt 

#mihi44 ad opus# dominorum Henrici Buc ad opus sui et ad opus 

domini Johannis de Werva seu alterius eorundem LI Brabant dobbel 

seu alius aureum pagamentum eiusdem valoris mediatim purificatione 

et mediatim pasce proxime persolvendos. Testes (dg: datum) Meus et 

Scrage datum quinta post octavam Pe Pau. 

 

BP 1176 p 136r 07 do 12-07-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136r 08 do 12-07-1380. 

Otto Bruijstens en zijn zuster Luijtgardis beloofden aan Johannes gnd 

Hovelman 36 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Otto Bruijstens et Luijtgardis eius soror promiserunt Johanni 

dicto Hovelman XXXVI Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Meus et Scrage datum quinta post octavam Pe 

Pau. 

 

BP 1176 p 136r 09 do 12-07-1380. 

Rutgherus gnd Pijn van Derenborch verkocht aan Arnoldus van Haren een 

stukje land in Berghem, ter plaatse gnd Duer, op de gemeint, tussen 

voornoemde Arnoldus van Haren enerzijds en wijlen Henricus van Laer 

anderzijds. 

 

Solvit ?3 plack. Totum. 

Rutgherus dictus Pijn de Derenborch (dg: duo hont terre) 

#particulam terre# sitam in parochia de Berchen in loco dicto Duer 

supra communitatem ibidem inter hereditatem Arnoldi de Haren ex 

uno et inter hereditatem quondam Henrici de Laer ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo de Haren promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 p 136r 10 do 12-07-1380. 

Gerardus Bauderics beloofde aan Petrus Pels 42 Hollandse dobbel met 

Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Gerardus Bauderics promisit Petro Pels XLII Hollant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 p 136r 11 do 12-07-1380. 

Johannes van der After droeg over aan Rodolphus zvw Gerardus gnd 

                         
43 Zie → BP 1176 f 236v 16 ma 20-01-1382 (4), overdracht van de 

schuldbekentenis. 
44 Adam van Mierde; zie BP 1176 f 236v 16. 
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Zanders soen van Tefelen 7 hont land in Oss, op de plaats gnd 

Langendonk, tussen Johannes zv Denkinus gnd Gruijter enerzijds en 

Theodericus Spoermer anderzijds, aan hem verkocht door Johannes gnd 

Bogaerts van Os. 

 

Johannes van der After septem hont terre sita in parochia de Os 

supra locum dictum Langendonc inter hereditatem Johannis filii 

Denkini dicti Gruijter ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Spoermer ex alio vendita sibi a Johanne dicto Bogaerts de Os prout 

in litteris hereditarie supportavit Rodolpho filio quondam Gerardi 

dicti Zanders soen #de Tefelen# (dg: s) cum litteris et jure 

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

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136r 12 do 12-07-1380. 

Otto van der Graft, Gerardus gnd Hermans soen, Hermannus nzvw 

Gerongius handschoenmaker en Bernardus gnd Arts soen beloofden aan 

Walterus van Oekel 82 Brabantse dobbel en 2 franken, een helft te 

betalen met Pasen en de andere helft met Pinksteren aanstaande. 

 

Otto van der Graft Gerardus dictus Hermans soen (dg: Gerongius 

filius quondam) Hermannus filius naturalis quondam Gerongii 

cijrothecarii et Bernardus dictus Arts soen promiserunt Waltero de 

Oekel LXXXII Brabant dobbel et duos francos seu valorem (dg: ad) 

mediatim pasce et mediatim penthecostes proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136r 13 do 12-07-1380. 

Johannes Borchman beloofde aan Godescalcus Roesmont de eerstkomende 

vijf jaar, elk jaar met Lichtmis, 2 mud rogge, Bossche maat, te 

leveren. 

 

Johannes Borchman promisit super omnia se daturum et soluturum 

Godescalco Roesmont ad spacium quinque annorum proxime futurorum 

anno quolibet eorundem quinque annorum duos modios siliginis 

mensure de Busco purificatione et pro primo termino purificatione 

proxime et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136r 14 do 12-07-1380. 

Voornoemde Godescalcus Roesmont verhuurde aan Johannes Borchman voor 

een periode van 5 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus, 3 stukken 

land in Oisterwijk, (1) Bij die Konings Eik, beiderzijds tussen hr 

Walterus van Beke, (2) tussen erfgoed van de H.Geest van Oisterwijk 

enerzijds en voornoemde Godescalcus anderzijds, (3) tussen Hermannus 

Noudens enerzijds en Walterus Broc anderzijds. 

 

Solvit 2 plack. 

Dictus Godescalcus (dg: ..) tres (dg: par) pecias terre sitas in 

parochia (dg: -s) de Oesterwijc quarum una iuxta locum (dg: Aen) 

#Bi# die Conincs Eijcke inter hereditatem domini (dg: Gode) 

Walteri de Beke ex (dg: al) utroque latere altera inter 

hereditatem mense sancti spiritus (dg: ex uno) de Oesterwijc ex 

uno et inter hereditatem dicti Godescalci ex alio et tercia inter 

hereditatem Hermanni Noudens (dg: su) ex uno et inter hereditatem 

Walteri Broc ex alio #sunt site# ut dicebat locavit recto 

locacionis modo Johanni Borchman ab eodem ad spacium quinque 

annorum post festum Martini proxime preteritum sine medio 

sequentium possidendas promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 
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BP 1176 p 136r 15 do 12-07-1380. 

(dg: Nijcholaus). 

 

BP 1176 p 136r 16 do 12-07-1380. 

Gerardus zv Henricus Wilde verkocht aan Aleijdis Blomelincs een 

stukje land in Oss, ter plaatse gnd in die Vergart, tussen 

Theodericus van Boekel enerzijds en kv Arnoldus Bloemelincs 

anderzijds, belast met cijnzen en pachten. 

 

Gerardus filius Henrici Wilde (dg: peciam terre) particulam terre 

sitam in parochia de Os in loco dicto in die Vergart inter 

hereditatem Theoderici de Boekel ex uno et inter hereditatem 

liberorum Arnoldi Bloemelincs ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Aleijdi (dg: Bloe) Blomelincs promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: pa) censibus et paccionibus 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136r 17 do 12-07-1380. 

Zanderus zvw Henricus gnd Zander Boens soen droeg over aan Berwinus 

gnd Claes van der Stegen 8 hont land in Oss, achter Schadewijk, 

tussen Arnoldus gnd Oden soen enerzijds en Deenkinus Gruijters 

anderzijds, welke 8 hont voornoemde Zanderus verworven had van 

Johannes Knaspart nzvw Gerardus Wemelkens. 

 

Zanderus filius quondam Henrici dicti Zander Boens soen octo (dg: 

oct) hont terre sita in parochia de Os retro Scadewijc inter 

hereditatem Arnoldi dicti Oden soe[n] ex uno et inter hereditatem 

Deenkini Gruijters ex alio que octo hont terre dictus Zanderus 

erga Johannem Knaspart filium naturalem #quondam# Gerardi 

Wemelkens acquisiverat ut d[icebat] hereditarie supportavit (dg: 

Berwo) Berwino dicto (dg: dicto) Claes van der Stegen promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 p 136r 18 ±do 12-07-1380. 

Willelmus zvw Jacobus van den Hezellair droeg over aan Walterus van 

Vlasvoert de goederen gnd Tengellen, in Boxtel, aan hem overgedragen 

door Arnoldus Stamelart van Spanct. 

 

Willelmus filius quondam Jacobi van den Hezellair bona quedam 

dicta communiter Tengellen sita in parochia de Bucstel cum 

attinentiis eorundem bonorum quoque locorum [consistentibus] 

supportata sibi ab Arnoldo Stamelart de Spanct prout in litteris 

hereditarie supportavit Waltero de Vlasvoert cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui dep[onere] 

{afgescheurd}. 

 

BP 1176 p 136r 19 ±do 12-07-1380. 

Henricus Oneven van Cromvoert verkocht aan Johannes van Bladel een 

n-erfcijns van 50 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

(1) een akker in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, 

tussen Johannes van Brolio enerzijds en Johannes Zelen soen 

anderzijds, reeds belast met 1 hoen, (2) ½ bunder beemd in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Nieuweb...., tussen Johannes Zelen 

soen enerzijds en Aleijdis Hesselo anderzijds, reeds belast met 6 

penning, (3) 7 geswaden beemd in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse 

gnd in den ......., tussen Zegherus Reijners soen enerzijds en 

kinderen van Wargarshusen anderzijds. 

 

Henricus (dg: d) Oneven #de Cromvoert# hereditarie vendidit 

Johanni de Bladel hereditarium censum L solidorum monete solvendum 
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hereditarie purificatione ex agro terre sito in parochia de Vucht 

sancti Lamberti in ....... Cromvoert inter hereditatem Johannis de 

Brolio ex uno et inter hereditatem Johannis Zelen soen ex alio et 

ex dimidio bonario prati sito in dicta parochia in loco dicto 

Nuweb.... inter hereditatem Johannis Zelen #soen# ex uno et inter 

hereditatem Aleijdis Hesselo ex alio item #ex# septem mensuris 

dictis geswade #prati# sitis in dicta parochia ad locum dictum in 

d[en] ....... inter hereditatem Zegheri Reijners soen ex uno et 

inter hereditatem liberorum de Wargarshusen ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere [exceptis] uno pullo ex dicto agro et sex denariis ex 

dicto dimidio bonario prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf4 C 05 f.136v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 p 136v 01 ±do 12-07-1380. 

Henricus zv Henricus Penninc van Straten verkocht aan Godefridus gnd 

Becker van Straten een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, 

die Johannes gnd Custer beloofd45 had aan eerstgenoemde Henricus, met 

Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een huis en schuur met 

ondergrond en tuin en misse, in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, 

tussen Henricus Koevoet enerzijds en voornoemde Johannes anderzijds. 

 

Solvit. 

[Henricus filius] Henrici Penninc de Straten hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Oerscot quam Johannes 

dictus Custer promisit se daturum et soluturum primodicto Henrico 

hereditarie purificatione et in Oerscot tradendam ex domo et 

horreo cum suis fundis ac orto et fimario dicto missen cum suis 

attinentiis sitis in parochia de Oer[scot] in loco dicto Straten 

inter hereditatem Henrici Koevoet ex uno et inter hereditatem 

dicti Johannis ex alio prout in litteris hereditarie vendidit 

Godefrido dicto Becker de Straten supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136v 02 ±do 12-07-1380. 

Nijcholaus van Bierle beloofde aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem 51 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Nijcholaus de Bierle promisit Godefrido filio quondam Andree de 

Berlikem LI Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136v 03 ±do 12-07-1380. 

(dg: Johannes van der Molen en Johannes van Loet schoenmaker 

beloofden). 

 

(dg: Johannes van der Molen et Johannes de Loet sutor pro). 

 

BP 1176 p 136v 04 ±do 12-07-1380. 

Henricus die Hoessche gaf uit aan Walterus van Vlasvoert (1) een stuk 

land gnd die Enen Stoppellen, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Lutterliemde, tussen Johannes van den Velde enerzijds en het water 

gnd die Dommel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot, 

1 oude Koelse en 1 oude obool oude cijns, en thans voor een erfpacht 

                         
45 Zie ← BP 1176 f 087r 10 do 07-07-1379, uitgifte voor deze 

erfpacht. 
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van 5 zester rogge en 5 zester gerst, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Walterus tot onderpand (2) een stuk eusel, gelegen aan het eind van 

voornoemd stuk land, tussen Johannes van den Velde enerzijds en het 

water gnd die Dommel anderzijds. 

 

Henricus die Hoessche peciam terre dictam communiter (dg: de) die 

Enen Stoppellen sitam in parochia de Bucstel in loco dicto 

Lutterlijemde inter hereditatem Johannis van den Velde ex uno et 

inter aquam dictam die Dommel ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Waltero (dg: van der) de Vlasvoert ab eodem 

hereditarie possidendam pro uno grosso antiquo et uno (dg: de) 

antiquo denario communiter Coelsche vocato atque uno obulo antiqui 

census exinde prius solvendis dandis etc et pro hereditaria 

paccione quinque sextariorum siliginis (dg: et) et quinque 

sextariorum ordei mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Walterus peciam (dg: terre) #pascue 

dicte eeusel# sitam ad finem dicte pecie terre spectantem ad 

dictum Walterum inter hereditatem Johannis van den Velde ex uno et 

inter aquam die Dommel ex alio ad pignus imposuit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 p 136v 05 ±do 12-07-1380. 

Johannes van Loet schoenmaker en Albertus zvw Albertus van Maren 

beloofden aan Johannes van der Molen 12 Hollandse dobbel met Sint-

Martinus aanstaande te betalen. 

 

Johannes de Loet sutor et Albertus filius quondam Alberti de Maren 

promiserunt Johanni van der Molen XII Hollant dobbel seu valorem 

ad (dg: nativitatis Domini) #Martini# proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 p 136v 06 ±do 12-07-1380. 
Vergelijk BP 1180 p 437r 09 do 27-04-1396: er is een straat die loopt van de 

Vughterstraat naar het woonhuis van Jacobus gnd Geroij, tegenover huis en muur van de 

broeders van Postel. 

Johannes Zoemer zvw Henricus Ardeijs droeg over aan Gerardus van 

Vladeracken zijn deel in 42 schelling46, die Johannes gnd Somer en 

diens vrouw Hilla beurden, een helft met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit een huis en erf47 in Den Bosch, achter 

erfgoed van Jacobus gnd Gheroij, over de stroom, tussen erfgoed van 

Gerardus Neve enerzijds en erfgoed van Johannes van Ghelre 

anderzijds. 

 

Johannes Zoemer filius quondam Henrici Ardeijs totam partem et 

omne jus sibi competentes in quadraginta duobus solidis monete 

quos Johannes dictus (dg: Zoe) Somer et Hilla eius uxor solvendos 

habuerant hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area sita in Busco retro hereditatem Jacobi dicti Gheroij ultra 

aquam ibidem currentem inter hereditatem Gerardi Neve (dg: ex) et 

inter hereditatem Johannis de Ghelre (dg: e) ut dicebat 

hereditarie supportavit Gerardo de Vladeracken cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

                         
46 Zie → BP 1176 f 171r 15 do 14-03-1381, overdracht van ¾ deel in 

een cijns van 22 schelling uit de cijns van 42 schelling. 
47 Zie → BP 1182 p 069r 06 do 22-04-1400 (1), verkoop van het huis en 

erf. 
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BP 1176 p 136v 07 ±do 12-07-1380. 

Nijcholaus Stakenborch en zijn vrouw Gertrudis dvw Johannes Snider 

gaven uit aan Theodericus zvw Henricus Herswijnden soen (1) een hoeve 

van voornoemde wijlen Johannes Sniders, in Eersel, tussen Willelmus 

Rodermont enerzijds en Walterus Weijer anderzijds, (2) een stuk land 

gnd die Heibocht, in Eersel, tussen voornoemde Walterus Weijer 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) een stuk beemd in Eersel, 

tussen kvw Walterus Haveman enerzijds en Godefridus van den 

Loenenhoevel anderzijds, (4) een stuk land gnd die Hesselaar, in 

Eersel, naast Elijas zv Gerardus Hillen soen, (5) een stuk land in 

Eersel, tussen Henricus Stinen Swager enerzijds en een gemene weg 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor 

een erfpacht van 6 mud rogge, maat van Eersel, met Lichtmis in Eersel 

te leveren, voor het eerst over een jaar. De brief overhandigen aan 

Walterus Coelborne. 

 

Solvit extraneus. Debent XVIII denarios. 

Nijcholaus Stakenborch maritus legitimus ut asserebat Gertrudis 

sue uxoris filie quondam Johannis Snider et dicta Gertrudis cum 

eodem tamquam cum tutore (dg: hereditates infrascriptas sitas 

infra paro) mansum (dg: suum) dicti quondam Johannis Sniders situm 

in parochia de Eersel inter hereditatem Willelmi Rodermont ex uno 

et inter (dg: communem viam) Walteri Weijer ex alio (dg: cum suis 

attinentiis) item peciam terre (dg: si) dictam die Heijbocht sitam 

in dicta parochia inter hereditatem dicti Walteri Weijer ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio item peciam (dg: 

palu) prati sitam in dicta parochia inter hereditatem liberorum 

quondam Walteri Haveman ex uno et inter hereditatem Godefridi van 

den Loenenhoevel ex alio item peciam terre dictam die Hesseleer 

sitam in dicta parochia (dg: inter) #contigue iuxta# hereditatem 

Elije filii Gerardi Hillen soen (dg: ex uno et inter) et peciam 

terre sitam in dicta parochia inter hereditatem Henrici Stinen 

Swager ex uno et inter communem viam (dg: v) ex alio ut dicebant 

dederunt ad hereditariam paccionem Theoderico filio quondam 

Henrici Herswijnden soen ab eodem hereditarie possidendum (dg: pro 

.) pro censibus dominorum fundi exinde solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione sex modiorum siliginis mensure de Eersel 

danda sibi ab alio hereditarie purificatione et primo termino 

ultra annum et (dg: ?inter) in Eersel tradenda ex premissis 

promittentes warandiam et obligationem aliam deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. Tradetur littera Waltero 

Coelborne. 

 

BP 1176 p 136v 08 ±do 12-07-1380. 

Johannes Rover van Vladeracken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Rover de Vladeracken prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 p 136v 09 ±do 12-07-1380. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Nijcholaus 66 gulden 

peter met Lichtmis over 2 jaar te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Nijcholao LXVI gulden peter seu 

valorem ad purificationem proxime ultra duos annos persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136v 10 ±do 12-07-1380. 

Gerardus Gruwel en zijn broer Lambertus beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 36 Brabantse dobbel met Sint-Remigius aanstaande te 
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betalen, op straffe van 3. 

 

Gerardus Gruwel et Lambertus eius frater promiserunt Philippo 

Jozollo etc (?dg: L) XXXVI Brabant dobbel ad Remigii proxime 

persolvendos sub pena (dg: it) III. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136v 11 ±do 12-07-1380. 

Johannes zv Truda droeg over aan Johannes zvw Theodericus Truden soen 

¼ deel in een stuk land gnd die Hostat, in Gestel nabij Herlaar, ter 

plaatse gnd Tede, tussen Johannes van de Dijk enerzijds en Goeswinus 

Mutsart anderzijds, belast met grondcijnzen. 

 

Johannes filius Trude quartam partem ad se spectantem in (dg: d) 

pecia terre dicta die Hostat sita in parochia de Ghestel prope 

Herlaer in loco dicto Ted[e] inter hereditatem Johannis de Aggere 

ex uno et inter hereditatem Goeswini Mutsart ex alio hereditarie 

(dg: v) supportavit (dg: dicto Goeswino) #Johanni filio quondam 

Theoderici Truden soen# promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136v 12 ±do 12-07-1380. 

Voornoemde Johannes zvw Theodericus beloofde aan Johannes zv Truda 8½ 

Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

Dictus Johannes filius #quondam# Theoderici promisit Johanni filio 

Trude VIII et dimidium Brabant dobbel ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136v 13 ±do 12-07-1380. 

Margareta dvw Georgius gnd Jorijs leerbewerker verkocht aan Ghibo 

Herinc een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis48 en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes gnd Decker enerzijds en 

erfgoed van Everardus Scoenmaker anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns, een b-erfcijns van 10 schelling oude pecunia en een 

b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld. 

 

Margareta (dg: dicta) filia quondam Georgii dicti (dg: Joh) Jorijs 

frunitoris cum suo tutore hereditarie vendidit Ghiboni Herinc 

hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et area sita in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Johannis dicti Decker ex uno et 

inter hereditatem Everardi Scoenmaker ex alio ut dicebat 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et hereditario #censu# X solidorum antique 

pecunie et hereditario censu XXti solidorum predicte monete exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136v 14 ±do 12-07-1380. 

Johannes zvw Johannes Zanders soen beloofde aan Johannes zvw Henricus 

Veren Yden soen van Os 13 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande te 

betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Zanders soen promisit Johanni 

filio quondam Henrici Veren Yden soen (dg: f) de Os (dg: XIII) 

XIII Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

                         
48 Zie → BP 1177 f 156r 14 do 06-10-1384, deling van dit huis. 
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BP 1176 p 136v 15 ±do 12-07-1380. 

Willelmus van Bucstel zvw Johannes zvw Franco Scoenmaker droeg over 

aan Ghibo zvw Hermannus Bac een b-erfcijns van 40 schelling geld, die 

Paulus gnd Bits soen van Os en zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde 

Franco beloofd hadden aan voornoemde Willelmus, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit (1) alle goederen, die aan voornoemde Willelmus 

gekomen waren na overlijden van zijn grootvader voornoemde Franco, 

gelegen onder Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, (2) alle goederen 

van voornoemde Paulus en Elizabeth. 

 

Willelmus de Bucstel filius quondam Johannis filii quondam 

Franconis Scoenmaker hereditarium censum XL solidorum monete quem 

Paulus dictus Bits soen de Os et Elizabeth eius uxor filia dicti 

quondam Franconis promiserunt se daturos et soluturos dicto 

Willelmo hereditarie nativitatis Johannis ex omnibus et singulis 

bonis dicto Willelmo de morte dicti quondam Franconis sui avi 

successione advolutis ubicumque locorum infra parochiam de 

Berlikem (dg: et de) in loco dicto Middelrode consistentibus sive 

sitis atque ex omnibus et singulis bonis dictorum Pauli et 

Elizabeth ab ipsis ad presens habitis seu imposterum acquirendis 

ubicumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: Ghiboni) Ghiboni filio quondam 

Hermanni Bac cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136v 16 ±do 12-07-1380. 

Volcquinus zv Johannes Buc van Lijt en Johannes van Amersoijen 

beloofden aan Theodericus smid van Turingen 51 oude Franse schilden 

met Pinksteren aanstaande (02-06-1381) te betalen. 

 

(dg: Johannes) Volcquinus filius Johannis Buc de Lijt Johannes de 

Amersoijen promiserunt Theoderico fabro de Turingen LI aude scilde 

Francie seu valorem ad penthecostes proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 p 136v 17 ±do 12-07-1380. 

Arnoldus Ruver beloofde aan Henricus Buekentop 100 Brabantse dobbel 

na maning te betalen. 

 

Arnoldus Ruver promisit Henrico Buekentop centum Brabant dobbel ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136v 18 ±do 12-07-1380. 

Voornoemde Arnoldus droeg over aan Henricus Buekentop al zijn 

beesten, klein vee en roerende en gerede goederen. 

 

Dictus Arnoldus omnes suas bestias bona pecoralia et bona sua 

mobilia et parata supportavit Henrico Buekentop promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 136v 19 ±do 12-07-1380. 

.......s Loze zvw Henricus Weert, zijn oom Jacobus Loze en 

Bartholomeus Wegen beloofden aan Zanderus van Driel 86 Hollandse 

dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

.......s Loze filius quondam Henrici Weert et Jacobus Loze eius 

avunculus #et Bartholomeus Wegen# promiserunt Zandero de Driel 

LXXXVI Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. [Testes] datum supra. 
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BP 1176 p 136v 20 ±do 12-07-1380. 

Voornoemde .......s Loze zvw Henricus Weert, zijn oom Jacobus Loze en 

Bartholomeus Wegen beloofden aan Egidius Zecker 132 Hollandse dobbel 

met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

[Dicti t]res promiserunt Egidio Zecker centum et XXXII Hollant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf4 C 06 f.137. 

 Quinta post Margarete: donderdag 19-07-1380. 

 Sexta post divisionem apostolorum: vrijdag 20-07-1380. 

 

BP 1176 p 137r 01 ±do 12-07-1380. 

.....es Loze zvw Henricus Wert ev Beatrix dvw Henricus Gheerlics 

droeg over aan zijn oom Jacobus Loze al zijn goederen, waarschijnlijk 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, met toebehoren, beesten en klein 

vee. 

 

.....es Loze filius quondam Henrici Wert maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Beatricis sue uxoris filie quondam Henrici 

Gheerlics bona sua quocumque sita ....... ....... ....... loco 

dicto Heze cum suis attinentiis universis et cum bestiis et 

pecoralibus bonis supra eadem bona consistentibus ut dicebat 

supportavit Jacobo Loze suo avunculo ....... ....... ....... 

....... [promitten]s warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 137r 02 ±do 12-07-1380. 

.....dus van Haenwijc beloofde aan Henricus van Zanbeke 30 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

.....dus de Haenwijc promisit (dg: Arnoldo) Henrico de Zanbeke XXX 

aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 p 137r 03 ±do 12-07-1380. 
?Gerardus Bauderics beloofde aan Bela ev Johannes Praet, tbv 

voornoemde Johannes, ½ last haring met Kerstmis aanstaande in Den 

Bosch te leveren. 

 

[?G]erardus Bauderics promisit Bele uxori Johannis Praet ad opus 

eiusdem Johannis dimidium last allecium ect ad nativitatis Domini 

proxime persolvendum et in Busco tradendum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 137r 04 ±do 12-07-1380. 

Goeswinus zvw Johannes Cale beloofde aan Theodericus van der Ynde 36 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

[G]oeswinus filius quondam Johannis Cale promisit Theoderico van 

der Ynde XXXVI Hollant dobbel #seu valorem# ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 137r 05 do 19-07-1380. 

Henricus zvw Henricus Britter en Danijel Croex maakten een erfdeling 

van goederen die zij bezitten. 

Henricus kreeg (1) een deel van een huis en erf in Den Bosch, ter 

plaatse Huls, tussen erfgoed van Johannes Neven enerzijds en erfgoed 

van de Boogschutters te Den Bosch anderzijds, te weten het deel naast 

het erfgoed van de Boogschutters, welk deel 22 voet breed is, met de 

helft van een wand die staat tussen voornoemd deel en de rest van 
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voornoemd huis, (2) de helft van de tuin achter voornoemd huis 

gelegen, te weten de helft naast erfgoed van de Boogschutters, zoals 

afgepaald, (3) alle cijnzen die voornoemde wijlen Henricus in 

Oisterwijk met Sint-Thomas beurde, (4) een erfpacht van 1 mud rogge, 

die Theodericus Raven levert, (5) een erfpacht van 2 zester rogge, 

die Johannes Peters soen levert, (6) een erfpacht gnd die Knichuis 

Pacht, die Aleijdis Torren levert, (7) de helft van de beemden van 

voornoemde wijlen Henricus, gelegen ter plaatse die Strijpt, te weten 

de helft aan de kant van Cromvoirt. 

Tevens werd afgesproken dat eerstgenoemde Henricus, zolang hij leeft, 

in de andere helft van voornoemde tuin recht van weg zal hebben naar 

een rondeel in de stadsmuur van Den Bosch. 

 

Henricus filius quondam Henrici Britter et Danijel Croex palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quibusdam bonis ad se spectantibus ut dicebant mediante qua 

divisione quadam (dg: pas) pars domus et aree site in Busco ad 

vicum dictum Huls inter hereditatem Johannis Neven ex uno et inter 

hereditatem sag#i#tariorum in Busco ex alio scilicet illa pars que 

sita est versus hereditatem sagitariorum predictorum et que pars 

continet XXII (dg: v) pedatas in latitudine cum medietate parietis 

interstitialis stantis inter dictam partem et reliquam partem 

dicte domus et medietas orti siti retro dictam domum scilicet illa 

medietas que sita est versus dictam hereditatem dictorum 

sagitariorum prout ibidem est palata item omnes census quos dictus 

quondam Henricus in Oesterwijc in festo beati Thome habuit 

solvendos item hereditaria paccio unius modii siliginis quam 

Theodericus Raven et hereditaria paccio (dg: qu) duorum 

sextariorum siliginis quam Johannes Peters soen solvere tenetur 

item hereditaria paccio dicta die Knichuis Pacht quam Aleijdis 

Torren solvere tenetur [item] medietas pratorum dicti quondam 

Henrici sitorum in loco dicto die Strijpt scilicet illa medietas 

que sita est versus Cromvoirt predicto Henrico cesserunt in partem 

ut alter recognovit super quibus et jure promittens ratam servare 

et dampna equaliter portabunt conventum est etiam quod primodictus 

Henricus obtinebit in (dg: dicta) reliqua medietate dicti orti 

spectante ad [dic]tum Danijelem viam eundi ad protam edificii 

dicti rodeel stantis in muro oppidi de Busco quamdiu idem Henricus 

primodictus vixerit in humanis [et] quod ipsi dictam parietem 

interstitialem perpetue tenebunt in eorum communibus expensis et 

si quid in dicta pariete fractum fuerit ab aliquo eorum hoc idem 

reparare tenebitur. Testes Meus et Neijnsel datum quinta post 

Margarete. 

 

BP 1176 p 137r 06 do 19-07-1380. 

Danijel Croex kreeg (1) een deel van voornoemd huis en erf in Den 

Bosch, ter plaatse Huls, tussen erfgoed van Johannes Neven enerzijds 

en erfgoed van de Boogschutters te Den Bosch anderzijds, welk deel 

ligt naast Johannes Neve, welk deel 15½ voet breed is, met de helft 

van voornoemde tussenwand, (2) de helft van de tuin achter voornoemd 

huis, te weten de helft naast Johannes Neve, (3) alle cijnzen die 

voornoemde wijlen Henricus Britter met Sint-Lambertus beurde in 

Haaren bij Oisterwijk, (4) een b-erfcijns van 25 schelling die 

Engbertus gnd Emme van den Nuwenhuze betaalt, (5) een b-erfpacht van 

2 zester rogge, die Reijnerus Godens van Beilver levert, (6) een 

akker van voornoemde wijlen Henricus in Oisterwijk, naast de plaats 

gnd die Koninks Eik, naast de gemene weg, (7) de helft van alle 

beemden van voornoemde wijlen Henricus ter plaatse die Strijpt, te 

weten de helft aan de kant van Vlijmen. 
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Et mediante qua divisione quedam pars dicte domus et aree que pars 

sita est contigue iuxta hereditatem Johannis Neve et que pars 

continet XV et dimidiam pedatas in latitudine (dg: item) cum 

medietate parietis interstitialis stantis in dictam partem et 

inter reliquam partem spectantem ad primodictum Henricum item 

medietas orti sita retro dictam domum scilicet illa medietas que 

sita est versus hereditatem Johannis Neve item omnes census quos 

dictus quondam Henricus solvendos habuit hereditarie Lamberti in 

Haren prope Oesterwijc item hereditarius census (dg: XXV) XXV 

solidorum quos Engbertus dictus Emme van den Nuwenhuze item 

hereditaria paccio duorum sextariorum siliginis quam Reijnerus 

Godens (dg: s) de Beilver solvere tenetur item ager terre dicti 

quondam Henrici situs in parochia de Oesterwijc iuxta locum dictum 

die Conincs Eijcke contigue iuxta communem plateam item medietas 

omnium pratorum dicti quondam Henrici sitorum in loco dicto die 

Strijpt scilicet illa medietas que sita est versus Vlimen ut 

dicebant dicto Danijeli cesserunt in partem ut dicebant promittens 

etc etc ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 137r 07 vr 20-07-1380. 

Theodericus gnd die Clercke en zijn zoon Henricus Haen beloofden aan 

Gerardus Heerken oudere zv Godefridus Heerkini 98 Hollandse dobbel 

met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Theodericus dictus die Clercke et Henricus Haen eius filius 

promiserunt Gerardo Heerken filio seniori Godefridi Heerkini 

nonaginta octo Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Lonijs et Neijnsel datum sexta post 

divisionem apostolorum. 

 

BP 1176 p 137r 08 do 19-07-1380. 

Everardus zvw Everardus van Lijt beloofde aan Gerardus zvw Paulus van 

Bruggen een n-erfcijns van 10 pond geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit alle goederen van eerstgenoemde Everardus. De 

brief overhandigen aan Johannes van Heze. 

 

Everardus filius quondam Everardi de Lijt promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum Gerardo filio quondam Pauli de 

Bruggen hereditarium censum X librarum monete solvendum 

hereditarie Martini ex omnibus et singulis bonis primodicti 

Everardi habitis et habendis quoque consistentibus sive sitis ut 

dicebat. Testes Meus et Scrage datum quinta post Margarete. 

Tradetur littera Johanni de Heze. 

 

BP 1176 p 137r 09 vr 20-07-1380. 

Henricus gnd Haen zv Theodericus gnd die Clercke beloofde aan zijn 

voornoemde vader Theodericus een n-erfcijns van 10 gulden pieter, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Henricus. 

 

Henricus dictus Haen filius Theoderici dicti die Clercke promisit 

super habita et habenda se daturum et soluturum dicto Theoderico 

suo patri hereditarium censum decem gulden peters hereditarie 

purificatione ex omnibus bonis dicti Henrici habitis #et# habendis 

quoque locorum consistentibus sive sitis. Testes Lonijs et 

Neijnsel datum sexta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1176 p 137r 10 do 19-07-1380. 

Cristina dvw Jordanus Roefs soen van Herende machtigde haar kinderen 

Johannes, Jordanus, Rodolphus, Ghisbertus en Henricus, te manen al 
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haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden. 

 

Cristina (dg: ux Theoderici) filia quondam (dg: Johannis) Jordani 

Roefs soen de Herende dedit potestatem Johanni Jordano Rodolpho 

Ghisberto et Henrico suis liberis #et eorum cuilibet# monendi etc 

omnes suos census redditus pacicones et credita que sibi debentur 

a personis quibuscumque quacumque occacione ut dicebat et cum hiis 

etc usque ad revocacionem. Testes Meus et Scrage (dg: datum supra) 

datum quinta post Margarete. 

 

BP 1176 p 137r 11 do 19-07-1380. 

Henricus zv Henricus van Zanbeke vroeg aan zijn vader om toestemming 

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

vader. 

 

Henricus filius Henrici de Zanbeke cum instantia petiit licenciam 

a dicto Henrico suo patre exeundi etc ad jus oppidi nomine 

emancipationis etc et alter annuens dedit etc potestatem etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 137r 12 do 19-07-1380. 

Walterus zvw Nijcholaus snijder en zijn broer Arnoldus beloofden aan 

Ghibo Kesselman 14½ Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande te 

betalen. 

 

(dg: Ard) Walterus filius quondam Nijcholai sartoris et Arnoldus 

eius frater promiserunt Ghiboni Kesselman XIIII et dimidium 

Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum {afgescheurd}. 

 

BP 1176 p 137r 13 do 19-07-1380. 

Bela wv Ludekinus Maes en zijn zoon Godefridus beloofden aan 

Theodericus van Os zvw Willelmus Venbossche 37 Hollandse dobbel met 

Lichtmis aanstaande te betalen. 

 

Bela relicta quondam Ludekini Maes (dg: Ludekin) Godefridus eius 

filius promiserunt Theoderico de Os filio (dg: naturali) quondam 

Willelmi (dg: Ven) Venbossche XXXVII Hollant [dobbel] ad 

purificationem proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 137r 14 do 19-07-1380. 

Mechtildis wv Petrus Becker verhuurde aan Heijmericus Huijsman, 

Reijswijndis gnd Reijnse dvw Henricus van Beke en Baudekinus zvw Adam 

gnd Ries soen ongeveer 16½ morgen land van voornoemde wijlen Petrus, 

in Lithoijen, voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Martinus, elk jaar voor 60 pond en 2 steen vlas, met Sint-Martinus te 

betalen en te leveren. Verhuurster en haar zoon Nijcholaus beloofden 

lasten af te handelen, uitgezonderd dijken, waterlaten, sluizen, 

sloten en andere lasten. Zou ondertussen de waterlaat van de hertog 

dieper worden uitgegraven, dan zal Mechtildis dit op haar kosten 

doen. 

 

Mechtildis relicta quondam Petri (dg: Pe) Becker XVIJ iugera terre 

vel circiter dicti quondam Petri sita in parochia de Lijttoijen ut 

dicebat (dg: dedit) locavit recto locacionis modo Heijmerico 

Huijsman (dg: -s soen) Reijswijndi dicte Reijnse filie quondam 

Henrici de Beke et Baudekino filio quondam Ade dicti Ries soen ab 

eisdem ad spacium sex annorum a Martini proxime #preterito# 

deinceps sine medio sequentium possidenda anno quolibet dictorum 

sex annorum pro LX libris monete #et duobus steen lini# dandis 

sibi ab aliis anno quolibet dictorum sex annorum Martini et pro 
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primo termino Martini proxime promittentes et cum ea Nijcholaus 

eius filius indivisi warandiam et aliam [obligationem] deponere 

exceptis aggeribus aqueductibus slusis fossatis et [aliis] 

oneribus ad hoc spectantibus (dg: ...) et alii repromiserunt 

indivisi super habita et habenda et quod ipsi dictos aggeres 

aqueductos slusas et fossatos et onera (dg: ?alia) dictis sex annis 

sic tenebunt sic quod eis dampna exinde non eveniant quovismodo 

hoc ta[men] addito si interim contingat aqueductum domini ducis 

profundius fodi hoc dicta Mechtildis sub suis expensis faciet in 

quantum hoc ad dicta XVIJ iugera spectat de jure. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 p 137r 15 do 19-07-1380. 

Everardus zvw Everardus van Lijt, Gerardus zvw Paulus van Bruggen en 

Johannes van Heze zvw Rodolphus Danen soen beloofden aan Henricus van 

den Velde 1 last haring met Kerstmis aanstaande in Den Bosch, onder 

de kraan, te leveren. 

 

Everardus filius quondam Everardi de Lijt et Gerardus filius 

quondam Pauli de Bruggen et Johannes de Heze filius quondam 

Rodolphi Danen soen pro[miserunt] Henrico van den Velde unum last 

allecium etc ad nativitatis Domini proxime persolvendum et in 

Busco sub craen tradendum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 137r 16 do 19-07-1380. 

Everardus en Gerardus beloofden voornoemde Johannes schadeloos te 

houden. 

 

Everardus et Gerardus promiserunt dictum Johannem indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 C 07 f.137v. 

 Sexta post divisionem apostolorum: vrijdag 20-07-1380. 

 

BP 1176 p 137v 01 do 19-07-1380. 

........ ....... ....... ....... van wijlen Johannes gnd Heijnssen 

soen deed tbv na te noemen Johannes Rogxken afstand van erfgoederen, 

in Empel, die waren van wijlen Henricus Ridder en die waarschijnlijk 

Johannes Rogxken ?zvw Henricus momenteel bezit. Zijn kinderen 

Johannes en Aleijdis zullen hierin nimmer rechten doen gelden. 

 

........ .......{afgescheurd}....... ....... quondam Johannis 

dicti Heijnssen soen super omnibus hereditatibus (dg: s qu) sitis 

in parochia de Empel que fuerant quondam Henrici Ridder et quas 

....... .......{afgescheurd}....... #filius quondam Henrici# 

possidet pro presenti ut dicebat et super jure ad opus dicti 

Johannis Rogxken renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et quod ipse Johannem et 

[A]leijdem eius liberos semper tales habebit quod nunquam 

presument se jus in dictis hereditatibus habere. Testes Meus et 

Scrage datum supra. 

 

BP 1176 p 137v 02 do 19-07-1380. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan Ghibo Kesselman 61 Hollandse 

dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Nijcholaus de Baerle promisit Ghiboni Kesselman LXI Hollant dobbel 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 
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BP 1176 p 137v 03 do 19-07-1380. 

Martinus Berwout, Gerardus van Eijcke, Willelmus Vriese bakker en 

Johannes zv Hermannus van Eijndoven beloofden aan Gerardus van den 

Wiel, tbv hem en Walterus Scilder, 29 Brabantse dobbel met Sint-

Remigius aanstaande te betalen. 

 

Martinus Berwout Gerardus de Eijcke Willelmus Vriese pistor 

Johannes filius Hermanni de Eijndoven promiserunt Gerardo van den 

Wiel ad opus sui et ad opus Walteri Scilder XXIX Brabant dobbel 

seu valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes Meus et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 p 137v 04 do 19-07-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+ 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 137v 05 do 19-07-1380. 

Voornoemde Martinus, Willelmus en Johannes beloofden aan Gerardus van 

den Wiel, tbv hem en Willelmus Scilder, 24 gulden peter met Sint-

Remigius aanstaande te betalen. 

 

Dicti Martinus Willelmus et Johannes promiserunt Gerardo (dg: de) 

van den Wiel ad opus sui et ad opus Willelmi Scilder seu alterius 

eorum XXIIII gulden peter ad Remigii proxime persolvendos. 

 

BP 1176 p 137v 06 do 19-07-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 137v 07 do 19-07-1380. 

Arnoldus gnd Nout Nollekens soen, Henricus Kolne, Henricus Willems en 

Lambertus Robben soen beloofden aan Theodericus smid van Turingen, 

gedurende 6 jaar, elk jaar met Sint-Jan 36 oude Franse schilden te 

betalen en dat zij, gedurende deze 6 jaar, alle dijken, waterlaten 

sloten, sluizen en andere lasten behorend bij erfgoederen in Groot 

Lith, behorend aan de kas van het klooster van Sint-Truiden, zullen 

waarnemen en alle cijnzen die uit deze goederen gaan zullen betalen. 

 

Arnoldus dictus Nout Nollekens soen Henricus Kolne Henricus 

Willems Lambertus Robben soen promiserunt Theoderico fabri de 

Turingen ad spacium sex annorum sine medio sequentium anno 

quolibet eorundem sex annorum triginta sex aude scilde Francie in 

festo nativitatis Johannis persolvenda et primo termino 

nativitatis Johannis proxime et quod ipsi omnes aggeres aqueductos 

fossatos et slusas et alia onera queque spectantia ad hereditates 

sitas in parochia de Groet Lit spectantes ad spectantes ad 

pitanciam conventus de (dg: Tong) sancto Trudone taliter tenebunt 

sic quod dicto conventui exinde dampna non eveniant et quod ipsi 

omnes census ex dictis hereditatibus solvendos sic solvent dictis 

sex annis durantibus sic quod dicto conventui dampna exinde non 

eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 137v 08 do 19-07-1380. 

Nijcholaus Reijmbrant, Sampson zvw Franco Munter en Johannes zvw 

Johannes Ghevardi vleeshouwer beloofden aan Johannes zvw Robbertus 

van Doerne 40 Dordrechtse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 
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Nijcholaus Reijmbrant Sampson filius quondam Franconis Munter 

Johannes filius quondam Johannis Ghevardi carnificis promiserunt 

Johanni filio quondam Robberti de Doerne XL Dordrecht dobbel ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 137v 09 do 19-07-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 137v 10 do 19-07-1380. 

Jacobus zvw Gerardus Claes en Johannes van Breda zv Ghibo van Eijcke 

beloofden aan Jacobus gnd Goetscalcs 32 oude schilden met Kerstmis 

aanstaande te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Gerardi Claes et Johannes de Breda filius 

Ghibonis de Eijcke promiserunt Jacobo dicto Goetscalcs XXXII aude 

scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 p 137v 11 do 19-07-1380. 

Johannes van den Bossche nzvw Ghisbertus van Vlochoven en zijn zoon 

Johannes beloofden aan Willelmus Brodeken 12 oude schilden met 

Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Johannes van den Bossche filius naturalis quondam Ghisberti de 

Vlochoven et Johannes eius filius promiserunt Willelmo Brodeken 

XII aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 p 137v 12 do 19-07-1380. 

Laurencius van Arendonc verkocht aan Jacobus zv Jacobus van Baest de 

helft in de beesten op de goederen van voornoemde Laurencius in 

Bladel, ter plaatse gnd in den Bossche, uitgezonderd alle paarden. 

Deze helft van de beesten blijft gedurende 4 jaar op voornoemde 

goederen, waarna de koper deze helft (met wat die in die 4 jaar 

voortgebracht heeft) weg zal halen. 

 

Laurencius de Arendonc medietatem ad se spectantem in bestiis et 

bonis pecoralibus consistentibus supra bona dicti Laurencii sita 

in parochia de Blade[l] in [loco dicto] in den Bossche ut dicebat 

exceptis omnibus equis ibidem consistentibus ut dicebat vendidit 

Jacobo filio Jacobi de Baest promittens ratam servare hoc addito 

quod dicta medietas permanebit supra dicta bona ad spacium quatuor 

annorum sine medio sequentium ?et dictus emptor fructus et 

emolumenta exinde eventuros dictis quatuor annis habebit et post 

dictos quatuor annos dictus emptor dictam medietatem amovebit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 137v 13 do 19-07-1380. 

Henricus zvw Henricus Britter beloofde aan Danijel Croecs, tbv 

Willelmus Vos van Belver bakker en Walterus zv Henricus Wouters soen 

smid, 250 Brabantse dobbel na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan eerstgenoemde Henricus. 

 

Henricus filius quondam Henrici Britter promisit super habita et 

habenda (dg: mihi) #Danijeli Croecs# ad opus Willelmi Vos de 

Belver pistoris et Walteri filii Henrici Wouters soen fabri seu 

alterius eorundem CC et quinquaginta Brabant dobbel ad monitionem 

(dg: pers) eorum et alterius eodum persolvendos. Testes datum 
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supra. Tradetur littera primodicto Henrico. 

 

BP 1176 p 137v 14 vr 20-07-1380. 

De gezusters Goderadis en Eufemia, dvw Gerardus Eelkini, en Ancelmus 

zv Arnoldus gnd Nolleken Quap ev Gertrudis dvw voornoemde Gerardus 

maakten een erfdeling van alle goederen van voornoemde wijlen 

Gerardus. 

Ancelmus kreeg (1) het stenen huis en erf in Den Bosch, over de 

Korenbrug, tussen erfgoed van wijlen Petrus metter Zoch enerzijds en 

de ledige hofstad van voornoemde wijlen Gerardus anderzijds, met de 

helft van de stenen muur van voornoemd stenen huis direct naast 

voornoemde ledige hofstad, (2) de helft49,50 van een kamp51 van 

voornoemde wijlen Gerardus, 6 morgen groot, ter plaatse gnd die 

Hoeve, direct naast wijlen Johannes Lijsscap, (3) 1 morgen land ter 

plaatse gnd die Orthense Donk, (4) 1 morgen land, ter plaatse gnd die 

Lege Donk, (5) een b-erfcijns van 20 schelling geld die Albertus van 

Lijt en Tielmannus van Engelant verschuldigd zijn. 

Voornoemde Ancelmus zal de helft betalen van alle cijnzen die uit 

voornoemd stenen huis, erf en ledige hofstad gaan; Goderadis zal de 

andere helft betalen. 

De stenen tussenmuur van voornoemde stenen huis, staande direct naast 

voornoemde hofstad, zal gemeenschappelijk eigendom blijven van 

Ancelmus en Goderadis. Goderadis mag daaraan bouwen. 

Ancelmus en Goderadis zullen voor gezamenlijke rekening een goot op 

de stenen muur bouwen. 

 

Goderadis et Eufemia sorores filie quondam Gerardi Eelkini cum 

tutore et Ancelmus filius (dg: ...) Arnoldi dicti Nolleken Quap 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Gertrudis sue uxoris filie 

dicti quondam Gerardi palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de omnibus bonis dicti quondam Gerardi 

ut dicebant mediante qua di[visione] domus lapidea et area sita in 

Busco ultra pontem bladi inter hereditatem Petri quondam metter 

Zoch ex uno et inter vacuum domistadium dicti quondam Ge[rardi] ex 

alio cum medietate muri lapidei (dg: consistentis) dicte domus 

lapidee consistentis contigue iuxta dictum vacuum domistadium item 

(dg: tria) medietas campi (dg: sex) dicti quondam Gerardi sex 

iugera (dg: ...) terre continentis siti in loco dicto die Hoeven 

contigue iuxta hereditatem quondam Johannis Lijsscap item unum 

iuger terre situm ad locum dictum die Orthensche Donc item unum 

iuger terre situm in loco dicto die Lege Donc item hereditarius 

census XXti solidorum monete quem Albertus de Lijt et Tielmannus de 

Engelant tenentur dicto Ancelmo cesserunt in partem super quibus 

etc promittentes cum tutore ratam servare et dampna equaliter 

portabunt hoc addito quod dictus Ancelmus solvet medietatem omnium 

censuum ex dicta [domo] lapidea et vacuo domistadio de jure 

solvendorum et simili modo dicta Goderadis solvet reliquam 

medietatem (dg: .) eorundem censuum item quod (dg: dictus .......) 

#murus# paries lapideus (dg: situs) dicte domus lapidee #situs 

iuxta dictum domistadium# permanebit perpetue communis dictorum 

Ancelmi et Goderadis et quod dicta Goderadis libere poterit 

edificare in eadem #muro seu# pariete ad suum profectum et sua 

edificia firmare in eodem et quod ipsi Ancelmus et Goderadis unum 

                         
49 Zie → BP 1176 p 137v 15 vr 20-07-1380, verkoop erfcijns van 4 pond 

uit deze helft. 
50 Zie → BP 1176 p 137v 16 vr 20-07-1380 (2), Goderadis dvw Gerardus 

Eelkini krijgt een helft van dit kamp, en dat zou óók de helft zijn 

naast wijlen Johannes Lijsscap. 
51 Zie ← BP 1175 f 011v 11 za 29-01-1368 (1), verkoop van een 

erfcijns van 12 pond uit onder meerwaarschijnlijk deze 6 morgen. 
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guttarium sub eorum communibus expensis supra dictum (dg: 

p[arietem]) murum lapideum situari procurabunt et perpetue sub 

eorum communibus expensis in bona disposicione tenebunt. Testes 

Lonijs et Neijnsel datum sexta post divisionem apostolorum52. 

 

BP 1176 p 137v 15 vr 20-07-1380. 

Ancelmus zv Arnoldus gnd Nolleken Quap beloofde aan Metta ndvw 

Cristianus Beckers een n-erfcijns53 van 4 pond geld, een helft te 

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

voornoemde helft54,55 van voornoemde kamp van voornoemde wijlen 

Gerardus, 6 morgen groot, ter plaatse gnd die Hoeve, direct naast 

wijlen Johannes Lijsscap. 

 

[Ancelmus] promisit se daturum et soluturum Mette filie naturali 

quondam Cristiani Beckers hereditarium censum (dg: ....) quatuor 

librarum monete mediatim Domini et mediatim Johannis ex dicta 

medietate dicti campi. Testes datum ?supra. 

 

BP 1176 p 137v 16 vr 20-07-1380. 

Goderadis dvw Gerardus Eelkini kreeg (1) een ledige hofstad in Den 

Bosch, over de Korenbrug, direct naast erfgoed van Albertus Wael, met 

de helft van een stenen muur van het stenen huis direct naast de 

hofstad, (2) de helft56,57 van een kamp van voornoemde Gerardus, 6 

morgen groot, ter plaatse gnd die Hoeven, direct naast wijlen 

Johannes Lijsscap, (3) 1½ morgen land ter plaatse gnd die Delen, (4) 

een b-erfcijns van 10 pond geld, die Willelmus Eelkini betaalt, (5) 2 

vleesbanken in het vleeshuis van Den Bosch, (6) 3 hont 34 roeden 

land, ter plaatse gnd in den Put. Met voorwaarden als hierboven: 

Voornoemde Goderadis zal de helft betalen van alle cijnzen die uit 

voornoemd stenen huis, erf en ledige hofstad gaan; Ancelmus zal de 

andere helft betalen. 

De stenen tussenmuur van voornoemde stenen huis, staande direct naast 

voornoemde hofstad, zal gemeenschappelijk eigendom blijven van 

Ancelmus en Goderadis. Goderadis mag daaraan bouwen. 

Ancelmus en Goderadis zullen voor gezamenlijke rekening een goot op 

de stenen muur bouwen. 

 

Et mediante qua divisione vacuum domistadium situm in Busco ultra 

pontem bladi contigue iuxta hereditatem Alberti Wael cum medietate 

(dg: p) muri lapidei domus lapidee site contigue iuxta dictum 

domistadium vacuum scilicet illius muri lapidei que situs est 

contigue iuxta dictum domistadium cum attinentiis dicti domistadii 

item medietas campi dicti Gerardi (dg: siti) sex iugera 

continentis siti in loco dicto die Hoeven contigue iuxta 

hereditatem quondam Johannis Lijsscap item unum et dimidium iugera 

terre sita in loco dicto die Delen item hereditarius census X 

librarum monete quem Willelmus Eelkini item duo vleesche banc sita 

                         
52 Na deze contract horen kennelijk te volgen BP 1176 f 092A 01 t/m 

BP 1176 f 092A 07; deze contractn staan op een los velletje. 

53 Zie → BP 1176 f 271v 01 ma 25-08-1382, verkoop van deze cijns. 
54 Zie ← BP 1176 p 137v 14 vr 20-07-1380, de helft van dit kamp kwam 

bij deling aan Ancelmus zv Arnoldus gnd Nolleken Quap. 
55 Zie → BP 1176 f 150r 19 za 06-10-1380, verkoop van een erfcijns 

van 6 pond uit deze helft. 
56 Zie ← BP 1176 p 137v 14 vr 20-07-1380 (2), Ancelmus zv Arnoldus 

gnd Nolleken Quap kreeg de helft van waarschijnlijk dit kamp, óók 

naast wijlen Johannes Lijsscap. 
57 Zie → BP 1176 p 137v 17 vr 20-07-1380, belofte van een erfcijns 

van 4 pond uit deze helft. 
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in macello oppidi de Buscoducis item tria hont et XXXIIII (dg: 

item) [mensure] terre dictas! roden site in loco dicto in den Put 

ut dicebat dicte Goderadi cesserunt in partem promittentes cum 

tutore etc ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 137v 17 vr 20-07-1380. 

Goderadis dvw Gerardus Eelkini beloofde aan Metta ndvw Cristianus 

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

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

helft58 van voornoemd kamp van voornoemde Gerardus, 6 morgen groot, 

ter plaatse gnd die Hoeven, direct naast wijlen Johannes Lijsscap. 

 

[Goderadis] promisit se daturam et soluturam (dg: d) Mette filie 

naturali quondam Cristiani Beckers hereditarium censum quatuor 

librarum monete mediatim Domini et mediatim Johannis ex dicta 

medietate dicti campi. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 137v 18 vr 20-07-1380. 

Eufemia dvw Gerardus Eelkini kreeg (1) een huis en erf van voornoemde 

wijlen Gerardus, in Den Bosch, over de Korenbrug, achter de tuinen 

aldaar, (2) een kamp van 3 morgen, ter plaatse gnd in die Hoeve, 

direct naast Willelmus Eelkini, (3) een erfpacht van ½ mud rogge, die 

Tielmannus van Engelant levert, (4) een erfpacht van ½ mud rogge, die 

Albertus van Lijt levert, (5) ½ mud rogge, die Johannes die Hare 

levert, (6) een erfpacht van 6 zester rogge, die Gerardus Kannart 

levert, (7) erfgoederen van voornoemde wijlen Gerardus, ter plaatse 

gnd in den Heuvel en ter plaatse gnd ........ 

 

Et mediante qua divisione domus et area dicti quondam Gerardi sita 

in Busco ultra pontem bladi (dg: ultra) #retro# ortos ibidem cum 

suis attinentiis item quidam campus (dg: dicti) tria iugera terre 

continens #situs in die Hoeven# contigue iuxta hereditatem 

Willelmi Eelkini item hereditaria paccio (dg: II modiorum et 

duorum sextariorum siliginis mensure de Busco) #dimidii modii 

siliginis quam Tielmannus (dg: et he) de Engelant et hereditaria 

paccio dimidii modii siliginis quam Albertus de Lijt# !dimidii 

modii siliginis quam Johannes die Hare et hereditaria paccio VI 

sextariorum siliginis quam Gerardus Kannart solvere tenetur (dg: 

....... ....... ut dicebat dict cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt) item (dg: h) hereditates dicti quondam Gerardi site 

in loco dicto in den Hoevel et in loco d[icto] 

.......{afgescheurd}....... ....... dicebant dicte #Eufemie# 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus et jure 

promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 p 137v 19 vr 20-07-1380. 

Voornoemde Eufemia dvw Gerardus Eelkini beloofde aan Metta ndvw 

Cristianus Beckers een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te 

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

voornoemd kamp van 3 morgen, ter plaatse gnd in die Hoeve, direct 

naast Willelmus Eelkini. 

 

[Dicta Eufemia promisit se daturam] et soluturam Mette filie 

naturali quondam Cristiani Beckers hereditarium censum quatuor 

librarum monete mediatim Domini et mediatim Johannis ex (dg: 

dictis VI iugeribus terre) #dicto campo. Testes datum supra#. 

 

                         
58 Zie ← BP 1176 p 137v 16 vr 20-07-1380 (2), Goderadis dvw Gerardus 

Eelkini kreeg deze helft bij erfdeling. 
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1176 mf4 C 08 f.138. 

 Sexta post divisionem apostolorum: vrijdag 20-07-1380. 

 

BP 1176 p 138r 01 vr 20-07-1380. 

Waarschijnlijk een schuldbekentenis van geld of koren, te leveren aan 

Johannes van den Bossche of aan ....... ....eghel, een helft met 

Kerstmis en de andere helft met Pinksteren aanstaande. 

 

De eerste 3 regels van dit folium zijn afgescheurd. 

....... ....... ....... ....... Johanni van den Bossche (dg: ad 

opus sui et ad opus) ....... ....... ....eghel seu eorum al[teri] 

....... ....... ....... ....... mediatim Domini et mediatim 

penthecostes proxime persolvendos. Testes (dg: datum) Meus et 

Neijnsel datum sexta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1176 p 138r 02 vr 20-07-1380. 

....... ....gel en Johannes van den Bossche beloofden aan voornoemde 

Godefridus Peters soen en aan Willelmus Gheerlics soen, mogelijk 

garantie van de tiende van Empel. De brief overhandigen aan Johannes 

Pau. 

 

....... ....... ....... ....gel et Johannes van den Bossche 

promiserunt inidivisi super omnia dicto Godefrido Peters soen 

#Willelmo (dg: -us) Gheerlics soen# de decima de Empel ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... Testes 

datum supra. Tradetur littera Johanni Pau. 

 

BP 1176 p 138r 03 vr 20-07-1380. 

Godefridus ....... en zijn broer Henricus beloofden aan Hermannus 

Loden soen 35 Hollandse dobbel minus 8 ....... met Kerstmis ....... 

te betalen. 

 

Godefridus ....... ....... et Henricus eius frater promiserunt 

Hermannus! Loden soen XXXV Hollant dobbel seu valorem # minus octo 

.......# ad nativitatis Domini ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1176 p 138r 04 vr 20-07-1380. 

....... van? Hijnen ev Margareta dvw Petrus gnd Marbuijs droeg over 

aan Johannes Basijn zvw Rodolphus van Duer 1/3 deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van voornoemde wijlen Petrus en diens vrouw 

Yda, ouders van voornoemde Margareta, in (1) een huis en erf in Den 

Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van ....... ....... 

....vel enerzijds en erfgoed van Arnoldus Tielkini anderzijds, (2) en 

in 90 pond, die Albertus szvw voornoemde Petrus ....... ....... 

....... 

 

....... de? Hijnen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris filie quondam Petri dicti Marbuijs terciam 

(dg: terciam) partem ....... ....... ....... ....... ....... dicti 

quondam Petri et Yde sue uxoris parentum dicte Margarete 

successione advolutam in domo et area (dg: dicti) sita in Busco ad 

vicum dictum Huls inter hereditatem ....... ....... ....... 

....... ....vel ex uno et inter hereditatem Arnoldi Tielkini ex 

alio et in nonaginta libris quas (dg: dictus) Albertus gener dicti 

quondam Petri dict. ....... ....... ....... ....... ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni Basijn filio quondam Rodolphi de 

Duer promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Cnode et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 p 138r 05 vr 20-07-1380. 

Henricus Loij, Johannes Hovelman, Johannes zvw Johannes gnd Heirde en 
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Arnoldus Meester zvw mr Walterus verklaarden ontvangen te hebben van 

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

Rodolphus 7 oude schilden, aan hen beloofd door voornoemde 

Ghisbertus, Johannes Basijn en Rodolphus, wegens zoenakkoord mbt de 

dood van Arnoldus zv Johannes Kemmer veroorzaakt door Petrus gnd 

Basijn zvw Rodolphus van Duer bakker en Sijmon gnd Ebben soen. Zij 

zullen dit geld verdelen. 

 

Henricus Loij Johannes Hovelman Johannes filius quondam Johannis 

dicti Heirde et Arnoldus Meester filius quondam magistri Walteri 

palam recognoverunt se [recepisse a 59Ghibone Keijot et Henrico] 

eius fratre Johanne Basijn et (dg: Rohohe) Rodolpho eius fratre 

septem aude scilde promissos eis a dictis Ghisberto Henrico 

Johanne Basijn et Rodolpho ....... ....... reconciliacione necis 

quondam Arnoldi filii Johannis Kenner! facte et perpetrate per 

Petrum dictum Basijn filium quondam Rodolphi de Duer pistoris et 

Sijmonem dictum [60Ebben soen] in personam dicti quondam Arnoldi 

filii Johannis Kemmer! prout in litteris et promiserunt indivisi 

super omnia dictos septem aude convertere et exponere illis quibus 

de jure .... ....... et exponendi. Testes (dg: datum supra et 

.......) Testes Meus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 p 138r 06 vr 20-07-1380. 

Johannes van den Bossche droeg over aan Petrus Scut 50 dobbel mottoen 

van Vilvoorde, aan hem, tbv hem en Johannes van Wede...., beloofd 

door Willelmus gnd Kepken van Nuwelant en Henricus Bije Zanders soen. 

 

Johannes van den Bossche quinquaginta dobbel mottoen monete (dg: 

Filfordie) Filfordie promissos sibi ad opus sui et ad opus 

Johannis de Wede.... [seu] ad opus alterius eorundem a Willelmo 

dicto Kepken de Nuwelant et Henrico Bije Zanders soen prout in 

litteris supportavit Petro Scut cum li[tteris] ....... ....... 

Testes Cnode et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 p 138r 07 vr 20-07-1380. 

Johannes Basijn zvw Rodolphus van Duer beloofde aan Petrus van Hijnen 

24 pond geld, met Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Johannes Basijn filius quondam Rodolphi de Duer promisit Petro de 

Hijnen XXIIII libras monete ad Remigii proxime persolvendas. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138r 08 vr 20-07-1380. 

Ludekinus zvw Johannes Roetarts van Brogel verkocht aan Goeswinus zv 

Willelmus gnd Reijnssen soen (1) 1/3 deel in een stuk land, in 

Breugel, tussen Willelmus Zik...... enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, belast met 1/3 deel van een b-erfcijns van 7 kleine 

zwarte tournosen, en 1/3 deel van een b-erfcijns van 40 schelling 

gemeen paijment, (2) 1/3 deel in een stuk beemd gnd die Vloebeemd, in 

Breugel, tussen de gemene akkers enerzijds en de plaats gnd ten Beek 

anderzijds, dit 1/3 deel belast met 1/3 deel van een b-erfcijns van 

20 schelling gemeen paijment. 

 

(dg: Ro) Ludekinus filius quondam Johannis Roetarts de Brogel (dg: 

duas) #terciam partem ad se spectantem in# peciam! terre sitam in 

parochia de Broeghel inter hereditatem Willelmi Zik...... ex uno 

et inter communem plateam ex alio et (dg: peciam prati) #terciam 

partem ad se spectantem in pecia prati dicta die Vloebeemt# sita 

                         
59 Aanvulling op basis van BP 1176 f 108v 06. 
60 Aanvulling op basis van BP 1176 f 108v 05. 
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in dicta parochia inter (dg: h) communes agros ex uno et inter 

locum dictum ten Beec ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Goeswino filio Willelmi dicti Reijnssen soen promittens warandiam 

et obligationem deponere (dg: d) exceptis tercia (dg: ter) parte 

hereditarii census septem p[arvorum] nigrorum turonensium (dg: de 

dicta tercia parte dicte pecie) et tercia parte hereditarii census 

XL solidorum communis pagamenti ex dicta tercia parte dicte pecie 

terre et tercia parte hereditarii census XXti solidorum communis 

pagamenti ex dicta tercia parte dicti prati solvendis ut dicebat. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138r 09 vr 20-07-1380. 

Johannes van Doerne snijder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Doerne sartor prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 p 138r 10 vr 20-07-1380. 

Willelmus zvw Henricus van Haren smid ev Metta dvw Henricus gnd Os 

verkocht aan Henricus en Elizabeth, kvw Henricus Mathei, een 

n-erfcijns van 5 pond ...., met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 

de helft in 2 morgen land in Kessel, ter plaatse gnd in Heinmans 

Hoeve, tussen Thomas zv Arnoldus gnd Nouden soen enerzijds en 

Albertus Goeswijns soen anderzijds, (2) ¼ deel in 14 hont land, in 

Kessel, ter plaatse gnd in Heinmans Hoeve van Mameren, tussen wijlen 

Henricus van Kessel enerzijds en ....... gnd Lodewijchs anderzijds, 

(3) ¼ deel in 1 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd in den Ert, 

tussen Walterus van Mameren enerzijds en Lubkinus Potters soen 

anderzijds, (4) ¼ deel, behorend aan voornoemde verkoper, in 3½ hont 

land, in Kessel, ter plaatse gnd in het Voerbroek, tussen wijlen 

Henricus van Kessel enerzijds en kvw Willelmus van Heze anderzijds, 

(5) ¼ deel in 7 vadem land, in Kessel, ter plaatse gnd Stroebroek, 

tussen jkvr Aleijdis van Boningen enerzijds en wijlen Arnoldus gnd 

Lumoeden soen anderzijds, belast met zegedijken. 

 

Willelmus filius quondam Henrici de Haren faber #maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Mette sue uxoris filie quondam Henrici 

dicti Os# hereditarie vendidit Henrico et Elizabeth liberis 

quondam Henrici Mathei hereditarium censum quinque l[ibrarum 

monete] solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: d) 

medietate ad dictum venditorem spectante in duobus iugeribus terre 

sitis in parochia de Kessel in loco dicto in Heijn[mans Hoe]ve 

inter hereditatem Thome filii Arnoldi dicti Nouden soen ex uno et 

inter hereditatem Alberti Goeswijns soen (dg: ..) #ex alio# et ex 

(dg: tercia) #quarta# parte ad se sp[ectante] in XIIII hont terre 

sitis in parochia predicta in loco dicto in Heijnmans (dg: ..) 

Hoeve van Mameren inter hereditatem quondam Henrici de Kessel ex 

uno ....... ....... dicti Lodewijchs ex alio item ex quarta parte 

ad dictum venditorem spectante in uno iugero terre sito in dicta 

parochia in loco dicto in den Ert inter hereditatem Walteri de 

Mameren ex uno et inter hereditatem (dg: L Lubbonis) Lubkini 

Potters soen ex alio item ex quarta parte ad dictum (dg: quondam) 

venditorem sp[ectantem] in tribus et dimidio (dg: ..) hont terre 

sitis in (dg: lo) dicta parochia in loco dicto int Voerbroec inter 

hereditatem quondam Henrici de Kessel ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Willelmi de Heze ex alio item ex quarta parte ad 

se spectante in (dg: ...) septem vadem terre sitis in dicta 

parochia in loco dicto Stroebroec inter hereditatem domicelle 

Aleijdis de Boningen ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi 

dicti Lumoeden soen ex alio ut dicebat pro[mittens] ....... et 

obligationem deponere excepto (dg: ..) zegedike ad hanc spectante 
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et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138r 11 vr 20-07-1380. 

Ghibo van Maren en Johannes zv mr Wolphardus van Ghiessen beloofden 

aan Gerisius van Os 107 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande te 

betalen. 

 

Ghibo de Maren et Johannes filius (dg: W) magistri Wolphardi de 

Ghiessen promiserunt Gerisio de Os C et septem Hollant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 p 138r 12 vr 20-07-1380. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138r 13 vr 20-07-1380. 

Martinus Berwout en zijn broer Johannes beloofden aan Johannes van 

Doerne snijder 22 oude schilden met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Martinus Berwout Johannes eius frater promiserunt Johanni de 

Doerne sartori XXII aude scilde seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvenda. Testes .......{afgescheurd}....... ....... 

 

BP 1176 p 138r 14 vr 20-07-1380. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138r 15 vr 20-07-1380. 

Gerardus zvw Paulus van Bruggen verklaarde dat Johannes van Zonne de 

helft betaald heeft van 35 oude schilden, aan hem beloofd door 

voornoemde Johannes in een schepenbrief. 

 

(dg: Jo) Gerardus filius quondam Pauli de Bruggen palam recognovit 

sibi Johannem de [Z]onne persolvisse medietatem XXXV aude s[cilde 

premissorum sibi a] dicto Johanne in litteris scabinorum ut 

dicebat. Testes Meus et Neijnsel datum sabbato post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1176 p 138r 16 ±vr 20-07-1380. 

Johannes van Ghemert verpachtte aan Johannes Goeswijns soen en 

....... ....... een stuk land gnd den Eekhof, in Nistelrode, tussen 3 

srepen ....... ....... enerzijds en Yda van Nijsterle anderzijds, 

voor een periode van 8 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus, elk 

jaar voor ....... ....... met ?Allerheiligen te betalen en voor 1 mud 

rogge, Bossche maat, en 4 kapoenen, elk jaar met Lichtmis te leveren. 

 

[Solvit] extraneus. 

Johannes de Ghemert peciam terre dictam den Eechof sitam in 

parochia de Nijsterle inter (dg: hereditatem) tres strepas ....... 

....... ....... ....... ex uno et inter hereditatem Yde de 

Nijsterle ex alio ut dicebat (dg: lo) dedit ad annuum pactum 

Johanni Goeswijns soen [et] ....... ....... ....... (dg: ab) 

eisdem ad spacium octo annorum post festum Martini #proxime 

preteritum# (dg: pro) sine medio sequentium (dg: se) possidendam 

anno quolibet dictorum annorum ....... ....... ....... ....... 
?omnium ?sanctorum atque pro uno modio siliginis mensure de Busco 

et quatuor caponibus dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum 

[octo annorum purificatione et primo termino] purificatione 
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proxime promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia ....... 

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

 

1176 mf4 C 09 f.138v. 

 In festo Jacobi: woensdag 25-07-1380. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 26-07-1380. 

 

BP 1176 p 138v 01 wo 25-07-1380. 

Verkoop van waarschijnlijk onroerend goed. Waarschijnlijk moet de 

brief overhandigd worden aan Agnes van Doorn. 

 

{De eerste 3 regels van dit folium zijn afgescheurd} 

[quon?]dam Henrici dicti ....... ....... den Ha..... promittens 

warandiam ....... ....... ....... ....... ad hoc de jure 

spectantibus. Testes Sc[rage et Lo]nijs datum in festo Jac[obi]. 

....... ....... Agneti de Spina. 

 

BP 1176 p 138v 02 wo 25-07-1380. 

Verwerking van het recht tot vernaderen. 

 

....... ....... ....... prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138v 03 do 26-07-1380. 

......., .....dus en Hilla, kvw Johannes van Uden, machtigden 

Johannes Cuper hun cijnzen, rentes, pachten en tegoeden te manen. 

 

....... .....dus et Hilla liberi quondam (dg: de) Johannis de Uden 

dederunt potestatem Johanni Cuper potestatem monendi suos census 

et redditus pacciones et c[redita] ....... ....... ....... ....... 

....... Neij[nsel] datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1176 p 138v 04 ±do 26-07-1380. 

....... Bathenborch beloofde aan Gerardus Heerkini szvw Philippus van 

Vucht 84½ Hollandse dobbel te betalen met Kerstmis ....... 

 

....... [Ba]thenborch promisit Gerardo Heerkini genero quondam 

Philippi de Vucht LXXXIIII et dimidium Hollant dobbel ad 

nativitatis Domini ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1176 p 138v 05 ±do 26-07-1380. 

.....es van Vucht zvw Gerardus Kathelinen soen verkocht aan Gerardus 

van Gheffen molenaar (1) 1/3 deel van een huis en erf in Hintham, 

tussen Metta van Lijeshout enerzijds en Metta gnd Niesen anderzijds, 

te weten het 1/3 deel naast voornoemde Metta van Lijeshout, belast 

met 3 oude groot, (2) 1/3 deel van 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 wijlen Johannes van Loeven, in 

Hintham, naast voornoemd huis en erf, (3) 1/3 deel van een b-erfcijns 

van 2½ schelling voornoemd geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van Metta 

van Lijeshout, in Hintham. 

 

.....es de Vucht filius quondam Gerardi Kathelinen soen terciam 

partem domus et aree cum suis attinentiis site in Hijntam inter 

hereditatem Mette de Lijeshout [ex uno et] inter hereditatem Mette 

dicte Niesen ex alio scilicet illam terciam partem que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicte Mette de Lijeshout (dg: 

hereditarie vendidit Gerardo [de] Gheffen multori promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis) et terciam partem 

hereditarii census decem et octo solidorum monete solvendi 
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hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de domo [et] area 

quondam Johannis de Loeven sita in Hijntam contigue iuxta domum et 

aream predictam atque (dg: her) terciam partem hereditarii census 

duorum et dimidii solidorum dicte monete (dg: quem Metta de Lijes) 

....... solvendi hereditarie dictis terminis solucionis ex domo et 

area Mette de Lijeshout sita in Hijntam hereditarie vendidit 

Gerardo de Gheffen (dg: pro) multori promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis tribus grossis antiquis ex dicta 

tercia parte predicte domus et aree solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138v 06 ±do 26-07-1380. 

Walterus Bac van Lemersvelt verhuurde voor een periode van 6 jaar, 

ingaande Pasen aanstaande, aan Nijcholaus zvw Willelmus Coman een 

huis en tuin in Oisterwijk, tussen Nijcholaus Roest enerzijds en 

Johannes Feijtman anderzijds, uitgezonderd een werf en een stukje 

erfgoed waarin voornoemde Walterus een poort gaat plaatsen; verhuurd 

voor 12 schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, per jaar, 

waarvan 1/3 deel te betalen met Sint-Lambertus en 2/3 deel met Pasen. 

 

Walterus Bac de Lemersvelt domum et ortum (dg: cum suis 

attinentiis) #cum suis attinentiis# situm in Oesterwijc inter 

hereditatem Nijcholai Roest ex uno et inter hereditatem Johannis 

Feijtman ex alio excepta quadam parte dicta een werf sita ibidem 

et quadam particula hereditatis sita ibidem in qua dictus Walterus 

situari faciet unam portam ut dicebat locavit recto locacionis 

modo Nijcholao filio quondam Willelmi Coman (dg: pro) ab eodem ad 

spacium sex annorum a festo pasce proxime futuro deinceps sine 

medio sequentium (dg: .......) possidendos anno quolibet pro XII 

scilde #scilicet# XII plack pro scilt computato solvendis pro una 

tercia parte Lamberti et pro duabus terciis partibus in (dg: f) 

pasce et pro primo termino a Lamberti proxime ultra annum 

promittens warandiam (dg: w) pro premissis #et obligationem 

deponere# et alter repromisit super omnia. Testes datum supra. 

Detur. 

 

BP 1176 p 138v 07 ±do 26-07-1380. 

Johannes van Loet schoenmaker beloofde aan Albertus zvw Albertus van 

Maren 43½ Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Johannes de Loet sutor promisit Alberto filio quondam Alberti de 

Maren XLIII (dg: Holl) et dimidium Hollant dobbel ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138v 08 ±do 26-07-1380. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan Walterus Delijen soen 59 Hollandse 

dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Nijcholaus de Baerle promisit Waltero Delijen soen LIX Hollant 

dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 p 138v 09 ±do 26-07-1380. 

Gerardus Oeden soen van der Horst en Theodericus Goeskens beloofden 

aan Martinus Becker zvw Walterus Nennen soen 47 Hollandse dobbel met 

Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Gerardus Oeden soen van der Horst et Theodericus Goeskens 

promiserunt Martino Becker filio quondam Walteri Nennen soen XLVII 

Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 
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BP 1176 p 138v 10 ±do 26-07-1380. 

Zanderus zvw Henricus Zanders soen van Os beloofde aan Goeswinus zv 

Andreas van Bernheze 16 oude schilden met Lichtmis aanstaande te 

betalen. 

 

Zanderus filius quondam Henrici Zanders soen #de Os# promisit 

Goeswino filio Andree de Bernheze XVI aude scilde ad (dg: nat) 

purificationem proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138v 11 ±do 26-07-1380. 

Bodo zvw Henricus Matheus soen en Henricus Boijen zvw Arnoldus Boijen 

beloofden aan Nijcholaus Bollen 32½ Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande te betalen. 

 

(dg: Boudew) Bodo filius quondam Henrici Matheus soen et Henricus 

Boijen filius quondam Arnoldi Boijen promiserunt Nijcholao Bollen 

XXXII et dimidium Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138v 12 ±do 26-07-1380. 

Voornoemde Bodo zvw Henricus Matheus soen en Henricus Boijen zvw 

Arnoldus Boijen beloofden aan Petrus van Gheffen wollenklerenwever 96 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

[Dicti] Bodo et Henricus promiserunt Petro de Gheffen textori 

#laneorum# nonaginta sex Hollant dobbel ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138v 13 ±do 26-07-1380. 

Everardus van Onstaden ontlastte Johannes Bathenborch van alle 

schulden, die voornoemde Johannes aan hem beloofd had. 

 

Everardus de Onstaden quitum clamavit Johannem Bathenborch ab 

omnibus debitis que sibi (dg: promiserat) dictus Johannes 

promiserat a quoque tempore evoluto usque in diem presentem in 

litteris scabinorum de Busco. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138v 14 ±do 26-07-1380. 

Johannes van Breda zv Ghibo van Eijcke en Everardus van Onstaden 

beloofden aan Zegherus Cant 23½ Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande te betalen. 

 

Johannes de Breda filius Ghibonis de Eijcke et Everardus de 

Onstaden promiserunt Zeghero Cant XXIII et dimidium Hollant dobbel 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138v 15 ±do 26-07-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138v 16 ±do 26-07-1380. 

Johannes gnd Delijen soen van Os beloofde aan Goeswinus zv Andreas 

van Bernheze 34 oude schilden met Lichtmis aanstaande te betalen. 

 

Johannes dictus Delijen soen de Os promisit Goeswino filio Andree 

de Bernheze XXXIIII aude scilde ad purificationem proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 
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BP 1176 p 138v 17 ±do 26-07-1380. 

Johannes van Breda zv Ghibo van Eijcke en zijn zwager Henricus 

Kersmaker beloofden aan Martinus bakker 20¼ Hollandse dobbel met 

Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Johannes de Breda filius Ghibonis de Eijcke (dg: pro) et Henricus 

Kersmaker eius sororius promiserunt Martino pistori XX Hollant 

dobbel et quartam partem unius Hollant dobbel ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138v 18 ±do 26-07-1380. 

Jacobus gnd Willems soen en zijn vrouw Aleijdis wv Arnoldus zvw 

Henricus Boijen droegen over aan Henricus zvw voornoemde Arnoldus het 

vruchtgebruik, dat aan voornoemde Aleijdis behoort, in een huis en 

erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Egidius zvw 

Henricus Boijen enerzijds en erfgoed van Katherina wv Johannes zv 

Metta anderzijds. 

 

Jacobus dictus Willems soen maritus legitimus ut asserebat 

Aleijdis sue uxoris (dg: filie) #relicte# quondam Arnoldi filii 

quondam Henrici Boijen et dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum 

tutore usufructum dicte Aleijdi (dg: -s) competens in domo et area 

et orto sitis in Busco in vico #ecclesie# inter hereditatem Egidii 

filii quondam Henrici Boijen ex uno et inter hereditatem Katherine 

relicte quondam Johannis filii Mette ex alio ut dicebant 

supportaverunt Henrico filio dicti quondam Arnoldi promittentes 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138v 19 ±do 26-07-1380. 

Hermannus gnd Rogghen beloofde aan Johannes van Ghael 47 Hollandse 

dobbel61 met Kerstmis aanstaande (25-12-1380) te betalen. 

 

Hermannus dictus Rogghen promisit Johanni de Ghael XLVII Hollant 

dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 p 138v 20 ±do 26-07-1380. 

Cristina wv Henricus zv Henricus Becker en haar dochter 

Weijndelmoedis beloofden aan Johannes die Weert schoenmaker van Os 34 

Brabantse dobbel met Pasen aanstaande (14-04-1381) te betalen. 

 

Cristina relicta quondam Henrici filii Henrici Becker et 

Weijndelmoedis eius filia promiserunt Johanni die Weert sutori de 

Os XXXIIII Brabant dobbel seu valorem ad pasce proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138v 21 ±do 26-07-1380. 

Ghibo van Maren beloofde aan Henricus Ghecke 1½ last haring, in een 

periode van 8 dagen voor Sint-Michael aanstaande in Schonen, op de 

vitte van Den Bosch, te leveren. Anders zal voornoemde Ghibo die 

haring in Den Bosch leveren, met Kerstmis aanstaande, voor risico van 

voornoemde Ghibo, terwijl dan de kosten van vracht en tol voor 

voornoemde Henricus zijn. 

 

Ghibo de Maren promisit Henrico Ghecke unum et dimidium last 

allecium etc per octo dies ante festum Mijchaelis proxime 

persolvendum et in Sconen tradendos supra #[vitt]am de Buscoducis# 

alioquin dictus Ghibo dicta allecia deliberabit in Busco in festo 

                         
61 Zie → BP 1176 f 268r 12 wo 23-07-1382, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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nativitatis Domini proxime sub periculis dicti Ghibonis et in 

expensis nauli et theolonii dicti Henrici. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138v 22 ±do 26-07-1380. 

De broers Rijcoldus en Nijcholaus gnd Coel, kvw Rijcoldus gnd 

Weijndelmoeden soen, droegen over aan .....anus Gielijs soen van 

Gravia een b-erfcijns van 10 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit (1) alle erfelijke goederen, zowel erfgoederen als 

cijnzen, die aan hen behoren, gelegen in Schijndel, ?welke 

erfgoederen voornoemde Rijcoldus en Nijcolaus uitgegeven hadden aan 

Lambertus van der Heijden, voor de cijnzen en pachten die eruit 

gingen, en voor voornoemde cijns van 10 pond, (2) een stuk land in 

Schijndel, ter plaatse gnd Aan Geen Brake, tussen Johannes Writer 

enerzijds en Johannes ?Rijcarts soen anderzijds, welk stuk land 

voornoemde Lambertus mede tot onderpand had gesteld voor de cijns van 

10 pond. 

 

Rijcoldus et Nijcholaus dictus Coel fratres liberi quondam 

Rijcoldi dicti Weijndelmoeden soen (dg: .......) hereditarium 

censum decem librarum monete solvendum hereditarie Martini ex 

omnibus et singulis bonis hereditariis tam hereditatibus quam 

censibus que et qui ad dictos fratres spectabant quoque locorum in 

parochia de Scijnle situatis seu solvendis et ?quas hereditates 

dicti Rijcoldus et Nijcolaus fratres pro censibus paccionibus 

annuatim exinde prius de jure solvendis atque pro dicto censu X 

librarum ad censum dederant Lamberto van der Heijden et ex pecia 

terre sita in dicta parochia ad locum dictum Aen Gheen Braeke 

inter hereditatem Johannis Writer ex uno et inter hereditatem 

Johannis [?Rij]carts soen ex alio quam peciam terre dictus 

Lambertus pro solucione dicti census X librarum simul cum 

supradictis bonis ad pignus imposuit prout in litteris hereditarie 

supportaverunt .....ano Gielijs soen de Gravia (dg: pro) cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 138v 23 ±do 26-07-1380. 

(dg: ....... zvw Jacobus van den Placke 3 stukken land in Gestel 

nabij Herlaar, in het gebied van Herlaar, waarvan een) 

 

(dg: ....... filius quondam Jacobi van den Placke tres pecias 

terre sitas in parochia de Ghestel prope Herlaer in territorio de 

Herlaer quarum u) 

 

BP 1176 p 138v 24 ±do 26-07-1380. 

....... ....... ...uijter wollenklerenwever beloofde aan Johannes 

Gael 47 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

....... ....... ...uijter rasor pannorum promisit Johanni Gael 

XLVII Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf4 C 10 f.139. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 27-07-1380. 

 

BP 1176 p 139r 01 ±do 26-07-1380. 

....... ....... en ....... ....... beloofden aan Elizabeth wv ....... 

......., gedurende 6 jaar, elk jaar met Pasen 4½ oude schild en 12 

....... te betalen. Ze zullen alle cijnzen betalen, die gaan uit 10 

hont van voornoemde Elizabeth, in Lith, ter plaatse gnd ......., 
?naast ....... van Nuwelant, en uit 1 morgen land van voornoemde 

Elizabeth, in Lith, naast Agnes van Risingen, en ze zullen de dijken, 
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....... ....... te pachters recht onderhouden. 

 

....... ....... ....... ....... ....... promiserunt indivisi super 

omnia se daturos et soluturos Elizabeth relicte ....... ....... 

....... ....... ....... ....... sequentium anno quolibet eorundem 

sex annorum (dg: quinq) quatuor et dimidium aude scilde seu 

valorem et XII ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

festo pasce proxime et quod ipsi omnes census solvendos 

hereditarie ex decem hont dicte Elizabeth sitis in parochia de 

Lijt in loco dicto ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

de Nuwelant atque ex uno jugero (dg: terre) terre #dicte 

Elizabeth# sito in dicta parochia de Lijt contigue iuxta Agnetis 

de Risingen #solvent sic quod .......# atque ag[geres] ....... 

....... ....... ....... ad has de jure spectantes !ad premissas 

dictis sex annis (dg: ...) [ad jus] coloni [?t]enebunt. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 p 139r 02 ±do 26-07-1380. 

(dg: ....... Elizabeth ...). 

 

BP 1176 p 139r 03 ±do 26-07-1380. 

Godefridus Peters soen en Hermannus Scut zv Willelmus beloofden aan 

Johannes van Bucstel zvw Pape Jan etc 8 Brabantse dobbel, een helft 

te betalen met Sint-Jan aanstaande en de andere helft met Kerstmis 

over een jaar. 

 

Godefridus Peters soen et Hermannus Scut filius Willelmi 

promiserunt Johanni de Bucstel filio quondam Pape Jan etc VIII 

Brabant dobbel mediatim Johannis proxime et [mediatim n]ativitatis 

Domini proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 139r 04 ±do 26-07-1380. 

Voornoemde Johannes van Bucstel zvw Pape Jan etc beloofde aan 

voornoemde Godefridus Peters soen en Hermannus Scut zv Willelmus 

garantie over de smalle tiende van Meerwijk, van het komende jaar, te 

weten vanaf afgelopen Kerstmis. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes promisit super omnia quod ipse dictis Godefrido et 

Hermanno de (dg: nova) #minuta# decima dicta die (dg: nuwe) 

#smael# tijende de Meerwijc scilicet prove[nienda] in anno proxime 

futuro scilicet incipiente in festo nativitatis Domini proxime 

preterito (dg: et durante) ut dicebat prestabit warandiam et 

obligationem deponet. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 139r 05 ±do 26-07-1380. 

Johannes zvw Lambertus van den Yvenlaer verhuurde aan Johannes zv 

Arnoldus Truden soen een akker onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Yvenlaar, tussen Baudewinus Otten soen enerzijds en 

voornoemde Johannes anderzijds, voor een periode van 4 jaar, ingaande 

Sint-Lambertus. 

 

Johannes filius quondam Lamberti van den Yvenlaer unum agrum situm 

infra libertatem #de# Busco ad locum dictum Yvenlaer inter 

hereditatem Baudewini Otten soen e[x] uno et inter hereditatem 

dicti Johannis ex alio ut dicebat locavit recto locacionis modo 

Johanni filio Arnoldi Truden soen ab eodem ad spacium quatuor 

annorum post festum (dg: Remigii) #Lamberti# sine medio sequentium 

libere possidendum promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere. Testes datum supra. 
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BP 1176 p 139r 06 ±do 26-07-1380. 

Petrus zvw Jacobus van den Placke gaf uit aan zijn broer Albertus (1) 

2 stukken land in Gestel nabij Herlaar, in het gebied van Herlaar, 

ter plaatse gnd Op den Plakke, (1a) tussen zijn broers Jacobus en 

Albertus enerzijds en zijn broer Godefridus anderzijds, (1b) tussen 

voornoemde Godefridus enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 1/3 

deel in een stuk land in Gestel nabij Herlaar, ter plaatse gnd Rumel, 

tussen wijlen Petrus van Waderle enerzijds en Johannes van der 

Haseldonc anderzijds; de uitgifte geschiedde voor cijnzen en pachten 

die eruit gaan, en thans voor een erfpacht van 9 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis ter plaatse gnd Rumel, in het huis van 

voornoemde Albertus te leveren. Albertus beloofde op verband van 

voornoemde goederen en zijn andere goederen. 

 

Solvit Albertus 3 plack. 

Petrus filius quondam Jacobi van den Placke duas pecias terre 

sitas in parochia de Ghestel prope Herlaer in territorio de 

Herlaer ad locum dictum Op den Placke quarum una inter hereditatem 

(dg: Egidii sui et Alberti suorum) Jacobi et Alberti suorum 

fratrum ex uno et inter hereditatem Godefridi sui fratris ex alio 

at altera inter hereditatem dicti Godefridi ex uno et inter 

communitatem ex alio sunt site item terciam partem ad se 

spectantem in pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto 

Rumel inter hereditatem quondam Petri de Waderle ex uno et inter 

hereditatem Johannis van der Haseldonc ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Alberto suo fratri ab eodem hereditarie 

possidendas pro censibus et paccionibus exinde prius solvendis 

dandis etc et pro hereditaria paccione novem sextariorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et 

in #dicto# loco Rumel vocato in domo dicti Alberti tradenda ex 

premissis promittens waranmdiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia ex premissis 

et aliis suis bonis quocumque sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 139r 07 ±do 26-07-1380. 

Walterus Delijen soen verkocht aan Johannes gnd Wert schoenmaker 7 

hont land in Oss, ter plaatse gnd Aan die Waalbeemden, tussen 

voornoemde Johannes Wert enerzijds en Johannes Vilt anderzijds, aan 

hem verkocht door Rutgherus zvw Henricus Veren Yden soen. 

 

Walterus Delijen soen septem hont terre sita in parochia de Os in 

loco dicto Aen die Waelbeemde inter hereditatem Johannis dicti 

Wert sutoris ex uno et inter hereditatem Johannis Vilt ex alio 

vendita sibi a Rutghero filios quondam Henrici Veren Yden soen 

prout in litteris hereditarie vendidit dicto Johanni Wert 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 139r 08 ±do 26-07-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 16 Brabantse dobbel 

met Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XVI Brabant dobbel seu 

valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 139r 09 ±do 26-07-1380. 

Zanderus zvw Henricus Zanders soen beloofde aan Jacobus van Os 24½ 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Zanderus filius quondam Henrici Zanders soen promisit Jacobo de Os 

(dg: XXV) XXIIII et dimidium Hollant dobbel ad nativitatis Domini 
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proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 139r 10 ±do 26-07-1380. 

Gerardus zvw Paulus van Bruggen beloofde aan Petrus Pols ?56 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Pauli de Bruggen promisit Petro Pols ?LVI 

Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 p 139r 11 ±do 26-07-1380. 

Gerardus Nijchols en zijn vrouw Elizabeth wv Arnoldus Sneggelen 

verhuurden, voor de duur van het leven van voornoemde Elizabeth, aan 

Petrus van Hijnen wever een huis en erf van voornoemde wijlen 

Arnoldus, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Peperstraat 

naar de Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Petrus Carnau 

enerzijds en erfgoed van Henricus van Druene anderzijds, voor de 

cijnzen die eruit gaan, en voor 9 pond 10 schelling, een helft te 

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

 

Gerardus Nijchols maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue 

uxoris (dg: filie) relicte quondam Arnoldi Sneggelen et dicta 

Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore (dg: usufructum dicte 

Elizabeth competen) domum et aream dicti quondam Arnoldi sitam in 

vico tendente a vico dicto Peperstraet versus Colperstraet #inter 

hereditatem Petri quondam Carna[u] ex uno et inter hereditatem 

(dg: Petri) Henrici de Druene ex alio# locaverunt recto locacionis 

modo Petro (dg: van filio #quondam# Petro de H) de Hijnen textori 

ab eodem ad vitam dicte Elizabeth et non (dg: p) ultra possidendas 

anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth pro censibus exinde de jure 

solvendis et dandis etc et pro novem libris et X {na X staat een 

puntje} solidis monete dandis dicte (dg: Eli) Gerardo et Elizabeth 

ab alio ad vitam dicte Elizabeth et non ultra mediatim Domini et 

mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis Johannis 

proxime promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit #super omnia ex premissis et aliis 

suis bonis# et cum dicta Elizabeth decesserit dicta locacio 

expirabit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 139r 12 ±do 26-07-1380. 

Cristina dvw Johannes Loze en haar broer Henricus Loze beloofden aan 

Jacobus van Os 28 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande te 

betalen. 

 

Cristina (dg: re) filia quondam Johannis Loze et Henricus Loze 

#eius frater# promiserunt Jacobo de Os XXVIII Hollant [dobb]el ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 139r 13 ±do 26-07-1380. 

Voornoemde Cristina dvw Johannes Loze en haar broer Henricus Loze 

beloofden aan Jacobus van Os 22 Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande te betalen. 

 

Dicta Cristina et (dg: Joh) Jacobus Loze eius frater promiserunt 

Jacobo de Os XXII Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 139r 14 ±do 26-07-1380. 

Hr Gerardus Groij kanunnik van Den Bosch gaf uit aan Johannes Balen 

soen (1) een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Speelberg, tussen 

Johannes zvw Ghibo Melijs soen enerzijds en voornoemde Johannes Balen 
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soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 1 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand (2) een stuk land 

in rosmalen, tussen Bruggen en Rosmalen, naast het Hekken, tussen 

Johannes van der Dijesen en zijn mede-erfgenamen enerzijds en 

Bernardus snijder anderzijds. 

 

Solvit 3 plack. 

(dg: Ge) Dominus Gerardus Groij canonicus Buscensis peciam terre 

sitam in parochia de Roesmalen in loco Speelberch inter 

hereditatem Johannis filii quondam Ghibonis Melijs soen ex !alio et 

inter hereditatem Johannis Balen soen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Johanni Balen soen ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius sextarii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie (dg: 

Andree) purificatione promittens warandiam premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem dictus Johannes peciam terre sitam in dicta parochia 

inter Bruggen et Roesmalen iuxta (dg: locum H) repagulum dictum 

Hecken inter hereditatem Johannis van der Dijesen (dg: ex uno) et 

suorum coheredum ex uno et inter hereditatem Bernardi sartoris ex 

alio ut dicebat ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 139r 15 ±do 26-07-1380. 

Cristina dvw Johannes Loze verklaarde ontvangen te hebben alle 

achterstallige cijnzen en pachten, die Wellinus van Beke haar moet 

leveren. 

 

Solvit 2 plack. 

Cristina filia quondam Johannis Loze palam recognovit sibi fore 

satisfactum ab omnibus arrestadiis #sibi# (dg: defic) 

deficientibus et restantibus #usque in diem presentem# de censibus 

et vitalibus pensionibus quos et quas (dg: dictus) Wellinus de 

Beke sibi solvere tenetur ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 139r 16 vr 27-07-1380. 

Henricus Loze zvw Johannes gnd Loze droeg over aan Bartholomeus gnd 

Meus ?Wegen, tbv Elizabeth Zorgen sv voornoemde Henricus, de helft 

van 4 morgen land, uit Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, 

gelegen achter Porta Celi nabij Den Bosch, tussen voornoemde Johannes 

Loze enerzijds en Henricus zvw Matheus anderzijds, welke 4 morgen 

Henricus Loze en Henricus zvw Matheus in cijns gekregen hadden van 

Elijas Carn...., voor de hertogencijns, en voor een erfcijns van 35 

schelling geld. Slechts over te dragen aan medepoorters van Den 

Bosch. De brief overhandigen aan voornoemde Meus. 

 

Henricus #(dg: H) Loze# filius quondam Johannis dicti Loze 

medietatem quatuor iugerum terre de mille iugeribus terre 

communitatis oppidi !sunt (dg: ad se) sita retro Portam Celi prope 

Buscum[ducis] inter hereditatem dicti Johannis Loze et inter 

hereditatem Henrici filii quondam Mathei que (dg: ?tria) #quatuor# 

iugera terre (dg: de) Henricus Loze et Henricus filius quondam 

Mathei erga Elijam Carn.... ....... ?fratrem pro censu domini ducis 

exinde solvendo et pro hereditario censu (dg: XXXV) triginta 

quinque solidorum monete ad censum acquisiverat prout in litteris 

(dg: here et quam medietatem predictus Henricus ad spectare) 

dicebat hereditarie supportavit Bartho[lo]meo dicto Meus [?W]egen 

(dg: promittens ratam) #ad opus Elizabeth Zorgen sororis dicti 

Henrici# cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et non alienabit. Testes Lonijs 



Bosch’ Protocol jaar 1380 02. 

 

154 

et Neijnsel datum sexta post Jacobi. Tradetur littera dicto Meus. 

 

BP 1176 p 139r 17 ±vr 27-07-1380. 

Everardus zvw Everardus van Lijt beloofde aan Godefridus Sceijvel 19 

schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, met Kerstmis 

aanstaande te betalen. 

 

Everardus filius quondam Everardi de Lijt promisit Godefrido 

Sceijvel XIX scilde scilicet XII Do[rdrecht pla]cke pro scilt 

computato ad nativitatis Domini proxime persolvendos. ....... 

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

 

BP 1176 p 139r 18 ±vr 27-07-1380. 

Willelmus Vriese bakker droeg over aan Johannes Monic zv Arnoldus 

Monic 55½ oude schilden, aan hem beloofd door Thomas zv Hilla ....... 

....... Hutmans soen en Johannes Wouters soen. 

 

Willelmus Vriese pistor (dg: quinquaginta et dimidium) 

quinquaginta quinque et dimidium aureos denarios (dg: co) antiquos 

communiter au[de scil]de vocatos promissos sibi a Thoma filio 

Hille ....... ....... ....... Hutmans soen et Johanne (?dg: -s) 

Wouters soen prout in litteris supportavit Johanni Monic filio 

Arnoldi Mo[nic cum litter]is et jure. Testes Meus et Neijnsel 

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

 

1176 mf4 C 11 f.139v. 

 Secunda post Jacobi: maandag 30-07-1380. 

 In crastino Petri ad vincula: donderdag 02-08-1380. 

 In profesto Petri ad vincula: dinsdag 31-07-1380. 

 

BP 1176 p 139v 01 ma 30-07-1380. 

....... ....... van den Wiele verkocht aan Willelmus nzvw Johannes 

Loijer huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, nabij erfgoed 

van Franco Schoenmaker ....... ....... met een erfgoed dat 

naast/achter voornoemde huis en erf ligt, met de gebouwen op dat 

erfgoed, en met de osendrup van voornoemd huis en gebouwen, 

waarschijnlijk aan verkoper verkocht door Willelmus Wackart 

handschoenmaker. 

 

{afgescheurd}....... ....... ....... ....... van den Wiele domum 

et aream sitam in Buscoducis in vico Vuchtensi iuxta hereditatem 

Franconis sutoris ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

domum et aream sitam cum edificiis in dicta hereditate 

consistentibus et cum stillis ad dictas domum aream hereditatem et 

edificia spectantibus ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... Willelmo Wackart cijrothecario prout in litteris 

hereditarie vendidit Willelmo filius naturali (dg: -s) quondam 

Johannis Loijer supportavit cum litteris #et aliis# [et] j[ure] 

....... ....... ....... ....... ....... ex parte sui deponere. 

Testes Scrage et Lonijs datum secunda post Jacobi. 

 

BP 1176 p 139v 02 ma 30-07-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan de verkoper 60 Brabantse dobbel, een 

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

aanstaande. 

 

Dictus emptor promisit venditori (dg: XXX) #sexaginta# Brabant 

dobbel #mediatim# nativitatis Domini (dg: et triginta B) et 

mediatim Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1176 p 139v 03 do 02-08-1380. 

Andreas gnd Verkenman beloofde aan Theodericus Rover zv hr Emondus 

Rover ridder 20 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis aanstaande in 

Son, op de goederen gnd te Aanschot, te leveren, van de oogst van het 

lopende jaar van de goederen te Aanschot. 

 

Andreas dictus Verkenman promisit super omnia Theoderico Rover 

filio domini Emondi Rover militis XXti modios siliginis mensure de 

Zonne ad purificationem proxime persolvendos et supra bona dicta 

te Aenscot (dg: tradendos scilicet) sita in parochia de Zonne 

tradendos scilicet de fructibus anni presentis dictorum bonorum te 

Aenscot. Testes Cnode et Neijsel datum in crastino Petri ad 

vincula. 

 

BP 1176 p 139v 04 do 02-08-1380. 

Rodolphus gnd Roef van den Dike en zijn vrouw Katherina dvw Emondus 

Haerman van der Koeveringen verkochten aan Theodericus zvw 

Heijmericus van Boeven Rode 1 lopen roggeland, gnd dat Tongske, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Boeven Rode, beiderzijds tussen 

voornoemde Theodericus, belast met 1 obool jaarlijks. 

 

....... .. plack. 

Rodolphus dictus Roef van den Dike maritus legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie quondam Emondi Haerman van der 

Koeveringen et dicta Katherina cum eodem tamquam cum tutore (dg: 

particul) lopinatam terre siliginee dictam dat Tongsken sitam in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Boeven Rode inter 

hereditatem Theoderici (dg: He) filii quondam Heijmerici de Boeven 

(dg: -de) Rode (dg: pro) ex utroque latere coadiacentem ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Theoderico promittentes 

warandiam et obligationem deponere excepto uno obulo annuatim 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 139v 05 do 02-08-1380. 

Katherina dvw Johannes Boef verzocht de schout of hij Ghisbertus zv 

Wellinus Rover aan haar wilde geven als voogd. 

 

Katherina filia quondam Johannis Boef supplicavit sculteto de 

Busco quatenus sibi Ghisbertum filium Wellini Rover daret in 

tutorem quod scultetus annuens eius precibus dictum Ghisbertum ?cum 

ore petebat sibi manum dederat in tutorem. Testes Cnode et Scrage 

datum ut supra. 

 

BP 1176 p 139v 06 do 02-08-1380. 

Everardus van den Water droeg over62,63 aan Gerardus van Berze een 

lijfrente van 14 pond geld, aan hem, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth 

dvw Johannes Veerdonc de oudere, beloofd door voornoemde Gerardus van 

Berze. 

 

Everardus van den Water vitalem pensionem XIIII librarum monete 

promissam sibi ad opus sui et ad opus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Johannis Veerdonc senioris a Gerardo de Berze prout in 

litteris dicebat contineri supportavit dicto Gerardo de Berze 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Lonijs et Neijnsel datum supra. 

 

                         
62 Zie ← BP 1175 f 270r 09 za 31-01-1372, gedeeltelijke aflossing van 

een lijfrente van 28 pond. 
63 Zie ← BP 1176 f 116r 03 ma 15-08-1379, gedeeltelijke aflossing van 

andere lijfrenten. 
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BP 1176 p 139v 07 do 02-08-1380. 

Johannes zvw Henricus van den Hoernic verkocht aan Arnoldus Noude 1½ 

bunder land in Gestel nabij Herlaar, in een kamp gnd die Loe?, welk 

kamp gelegen is tussen Arnoldus van Haenwijc enerzijds en voornoemde 

Arnoldus gnd Noude anderzijds, te weten de 1½ bunder die gelegen zijn 

tussen voornoemde Arnoldus Nouden enerzijds en eerstgenoemde Johannes 

anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Henrici van den Hoernic (dg: unius et 

dimid) unum et dimidium (dg: ju) bonaria terre sita in parochia de 

Ghestel prope Herlaer (dg: in loco dicto) in quodam campo dicto 

die Loe? qui campus situs est inter hereditatem Arnoldi de Haenwijc 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Noude ex alio scilicet 

illa unum et dimidium bonaria terre que sita sunt #inter 

hereditatem# dicti Arnoldi Nouden ex uno et inter hereditatem 

primodicti Johannis ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Arnoldo Noude promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 139v 08 do 02-08-1380. 

Henricus van den Hoernic verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Hoernic prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 p 139v 09 do 02-08-1380. 

Marcelius gnd Zeel Vervijns, Mechtildis wv Johannes Vervijns en 

Willelmus Kermisse beloofden aan Nijcholaus gnd Coel van Bucsctel 45 

schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-

Martinus aanstaande te betalen. 

 

Marcelius dictus Zeel (dg: Vervijns) Vervijns et Mechtildis 

relicta quondam Johannis (dg: Be) Vervijns #et Willelmus Kermisse# 

promiserunt Nijcholao dicto Coel de Bucsctel XLV scilde XII 

#Dordrecht# plack pro scilt computato ad Martini proxime 

persolvenda. Testes (dg: datum supra) testes Lonijs et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1176 p 139v 10 do 02-08-1380. 

Arnoldus Nouden zvw Theodericus Nouden verkocht aan Everardus van den 

Water een n-erfcijns van 3 pond geld, met Maria Hemelvaart te 

betalen, voor het eerst over een jaar, gaande uit een huis en tuin in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Loefort, tussen Jacobus Mertens 

soen enerzijds en Arnoldus van Haenwijc anderzijds. 

 

Arnoldus Nouden filius quondam Theoderici Nouden hereditarie 

vendidit Everardo van den Water hereditarium censum III librarum 

monete solvendum hereditarie (dg: pur) assumptione #Marie# et 

primo termino ultra annum ex domo et orto dicti venditoris sito in 

parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto die Loefort inter 

hereditatem Jacobi Mertens soen ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi de Haenwijc ex alio ?ut.. #dicebat# promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 p 139v 11 do 02-08-1380. 

Bodo van den Stocke beloofde aan Jacobus Rutten 19 Dordrechtse dobbel 

minus 5 plakken met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Bodo van den Stocke promisit Jacobo Rutten XIX Dordrecht dobbel 

minus quinque placken ad nativitatis Domini (dg: pers) proxime 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 139v 12 do 02-08-1380. 

De broers Mijchael en Johannes, kvw Walterus gnd Peters soen van 

Zonne, droegen over aan Willelmus van den Hulze, tbv hem en tbv 

Arnoldus van den Hoevel, (1) de helft van een beemd gnd Zwenen? 

Wauthems Beemd, in Son, ter plaatse gnd die Kerkbeemd, tussen 

Arnoldus van den Venne enerzijds en Henricus van Lijeshout 

anderzijds, (2) de helft van een tuin in Son, naast voornoemde beemd, 

tussen het kerkhof van de kerk van Son enerzijds en Hepkinus gnd 

Fijen soen anderzijds, aan hen verkocht door Johannes Bije zv 

Wolterus gnd die Bije wonend in Grave. De brief overhandigen aan een 

van beiden, die het eerst komt. 

 

Mijchael et Johannes fratres liberi quondam Walteri dicti Peters 

soen de Zonne medietatem cuiusdam prati dicti Zwenen? Wauthems 

Beemt siti in parochia de Zonne in loco dicto die Kercbeemt inter 

hereditatem Arnoldi van den Venne ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Lijeshout ex alio atque medietatem orti siti in dicta 

parochia iuxta dictum pratum inter cymitherium ecclesie de Zonne 

ex uno et inter hereditatem Hepkini dicti Fijen soen ex alio 

venditas eis a Johanne Bije filio Wolteri dicti die Bije 

commorante in Gravia prout in litteris hereditarie (dg: ve) 

supportaverunt Willelmo van den Hulze ad opus sui et ad opus 

Arnoldi van den Hoeve[l] cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. Tradetur littera alteri eorum prius venienti. 

 

BP 1176 p 139v 13 do 02-08-1380. 

Johannes Delijen soen van Scijnle verkocht aan zijn schoonzoon 

Johannes gnd Bertouts een stukje land gnd dat Peecstuske, in 

Schijndel, naast de plaats gnd Nederweg, tussen Marcelius van Os 

enerzijds en Yda dv Willelmus van Overacker anderzijds, belast met 2 

penning oude hertogencijns. 

 

Solvit (dg: 3 plack). 

Johannes Delijen soen de Scijnle particulam terre #dictam dat 

Peecstusken# sitam in parochia de Scijnle iuxta locum dictum (dg: 

dictum) Nederwech inter hereditatem Marcelii de Os ex uno et inter 

hereditatem Yde filie Willelmi de Overacker ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni dicto Bertouts suo genero promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus denariis 

antiqui census domino duci exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 139v 14 do 02-08-1380. 

Johannes zv Walterus van den Rullen en Johannes zvw Goderfidus van 

Erpe beloofden aan hr Johannes van Orthen priester 26 lichte 

schilden, 12 Dordrechtse plak! voor 1 schild gerekend, met Pasen 

aanstaande te betalen. 

 

Johannes filius (dg: q) Walteri van den Rullen et Johannes filius 

quondam Goderfidi de Erpe promiserunt indivisi super omnia domino 

Johanni de Orthen presbitro XXVI licht scilde XII Dordrecht dobbel! 

pro quolibet scilt computato ad pasca proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 p 139v 15 ±do 02-08-1380. 

Willelmus zv Willelmus Roefs soen van Endoven beloofde aan Henricus 

Scoenmaker van Endoven 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande in Den Bosch te leveren. 
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(dg: Johannes) Willelmus filius Willelmi Roefs soen de [E]ndoven 

promisit Henrico Scoenmaker de Endoven VIII modios siliginis 

mensure de Busco ad purificationem proxime persolvendos et in 

Busco tradendos. Testes datum. 

 

BP 1176 p 139v 16 di 31-07-1380. 

Henricus van de Kelder, Arnoldus Stamelart van Spanct, Johannes 

Leonii van Erpe, zijn broer Leonius van Erpe en Gerardus van Berkel 

beloofden aan Johannes van Neijnsel 20 gulden peter met Sint-Martinus 

aanstaande te betalen. 

 

Henricus de Penu Arnoldus Stamelart de Spanct [Joha]nnes Leonii de 

Erpe Leonius de Erpe eius frater et Gerardus de Berkel promiserunt 

Johanni de Neij[nsel] XX gulden peter Martini proxime 

persolvendos. Testes Meus et [Lo]nijs datum in profesto Petri ad 

vincula. 

 

BP 1176 p 139v 17 di 31-07-1380. 

Henricus van de Kelder en Johannes van Best zv Arnoldus gnd Nolleken 

Quap beloofden de anderen schadeloos te houden. 

 

Henricus de Penu et (dg: Goes) Johannes de Best filius Ar[noldi] 

dicti Nolleken Quap promiserunt dictos alios indempnes servare. 

Testes Meus et Neijsel datum supra. 

 

BP 1176 p 139v 18 do 02-08-1380. 

Petrus gnd Bever ev Aleijdis dvw Petrus zvw Henricus Demoeden soen 

van Os droeg over aan Johannes zvw Henricus Demoeden soen van Os hun 

deel in een huis en tuin, in Oss, tussen Johannes Mersman enerzijds 

en Johannes Blessen anderzijds. 

 

Petrus dictus Bever maritus et tutor ut as[serebat] Aleijdis sue 

uxoris filie quondam Petri (dg: dicti) filii Henrici Demoeden soen 

de Os totam partem et omne jus sibi et dicte sue uxori competentes 

[i]n d[o]mo et orto sito in parochia de Os inter hereditatem 

Johannis Mersman ex uno et inter hereditatem Johannis Blessen ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit J[ohann]i (dg: Moeden) 

filio quondam Henrici Demoeden soen de Os promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum (dg: supra) 

testes Lonijs et Neijsel datum in crastino Petri [a]d vincula. 

 

BP 1176 p 139v 19 do 02-08-1380. 

(dg: Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Petrus). 

 

(dg: Dictus Johannes promisit dicto Petro). 

 

BP 1176 p 139v 20 ±do 02-08-1380. 

Voornoemde Petrus gnd Bever beloofde aan voornoemde Johannes zvw 

Henricus Demoeden soen van Os 8 Brabantse dobbel minus 9 plakken te 

betalen, direct nadat Andreas zvw Petrus zv Henricus Demoeden soen in 

het vaderland teruggekeerd zal zijn. 

 

Dictus Petrus promisit dicto Johanni octo Brabant d[ob]bel minus 

novem placken statim postquam Andreas filius quondam Petri filii 

Henrici Demoeden soen ad patriam redierit persolvendos. Testes 

datum. 

 

BP 1176 p 139v 21 ±do 02-08-1380. 

Voornoemde Johannes ontlastte voornoemde Petrus van alle geschillen. 
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Dictus Johannes quitum clamavit dictum Petrum [a]b omnibus causis 

et impeticionibus quibus mediantibus ipse Johannes dictum Petrum 

et eius bona impetere a quoque tempore evoluto usque in diem 

presentem ut dicebat salvo ?in (dg: et) Johanni promissionibus et 

contractis sibi hodierna die factis a dicto Petro in suo vigore 

duraturis. Testes datum ....... 

 

BP 1176 p 139v 22 ±do 02-08-1380. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Petrus gedurende 6 jaar, 

elk jaar met Kerstmis 6 Brabantse dobbel te betalen. 

 

[Dictus] Johannes promisit #Petro# se daturum et soluturum dicto! 

ad spacium sex annorum proxime futurorum anno quolibet eorum sex 

Brabant dobbel nativitatis Domini et primo termino ....... ....... 

....... Testes datum supra. 

 

1176 mf4 C 12 f.140. 

 in crastino Petri ad vincula: donderdag 02-08-1380. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 04-08-1380. 

 Sexta post Petri ad vincula: vrijdag 03-08-1380. 

 Dominica post Petri ad vincula: zondag 05-08-1380. 

 mensis augusti die quinta anno LXXX: zondag 05-08-1380. 

 

BP 1176 p 140r 01 do 02-08-1380. 

....... zv .......eer droeg over aan Jacobus zv Johannes Wrede van 

Herpen, tbv voornoemde Johannes Wrede, alle goederen, die voornoemde 

Johannes Wrede had in het jaar ...., op de maandag na zondag 

misericorida, in Herpen gelegen, aan hem gerechtelijk verkocht door 

Johannes van de Kloot klerk. 

 

....... filius .......eer omnia (dg: bona Johannis dicti Wrede de 

Herpen vendita sibi) et singula bona que Johannes Wrede de Herpen 

habuit anno Domini ....... ....... ....... .......no feria secunda 

post dominicam qua cantatur mia Domini quoque locorum in 

territorio de Herpen consistentia sive sita vendita sibi a Johanne 

de Globo clerico per j[udicem mediante sen]tentia etc prout in 

litteris hereditarie supportavit Jacobo filio dicti Johannis Wrede 

ad opus eiusdem Johannis Wrede cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex [parte sui de]ponere. Testes 

Lonijs et (dg: L) Neijnsel datum in crastino ad vincula. 

 

BP 1176 p 140r 02 do 02-08-1380. 

De broers ......., Henricus, Johannes en Ygrammus, kvw Robbertus van 

Doerne, en Ghibo die Wael ev Hilla dv voornoemde Robbertus verkochten 

aan Theodericus Rover Uden soen 1 morgen land in Geffen, op de 

gemeint aldaar, tussen Gerardus Kepken enerzijds en Arnoldus Ghenen 

soen anderzijds, welke morgen destijds uit de germeint van Geffen ten 

deel gevallen was aan Zensa mv voornoemde broers. 

 

....... Henricus Johannes et Ygrammus fratres liberi quondam 

Robberti de Doerne et Ghibo die Wael maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Hille sue uxoris filie [dicti] Robberti unum juger terre 

situm in parochia de Gheffen supra communitatem ibidem inter 

hereditatem Gerardi Kepken ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Ghenen soen ex alio et quod [juger] terre Zense quondam (dg: .) 

matri dictorum fratrum de communitate de Gheffen cessit in sortem 

ut dicebant hereditarie vendididerunt Theoderico Rover Uden soen 

promitteserunt ratam servare et obligationem [ex] parte eorum 

deponere. Testes Scrage et Neijnsel datum supra. 
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BP 1176 p 140r 03 do 02-08-1380. 

Hr Rijcoldus Koc ridder, schout van Den Bosch, verkocht namens de 

hertog en hertogin van Brabantse aan Johannes Leonii van Erpe alle 

goederen van Hubertus gnd Wolf en zijn broer Rutgherus Wolfs, welke 

goederen zij verbeurd hadden wegens de moord die zij pleegden op 

Conrardus Writer zvw Hermannus Bac. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles scultetus in Busco #tamquam scultetus 

etc# ex parte et nomine dominorum #nostrorum# ducis et ducisse 

Brabantie etc omnia et singula bona Huberti dicti Wolf et Rutgheri 

Wolfs sui fratris que bona ipsi Hubertus et Rut fratres 

demeruerunt occacione homicidii perfecti a dictis fratribus in 

personam Conrardi Writer filii quondam Hermanni Bac ut dicebat 

(dg: su) vendidit Johanni Leonii de Erpe promittens #tamquam 

scultetus# ex parte et nomine dictorum dominorum ducis et 

duc[isse] ratam servare. Testes Cnode Rover #Lonijs# et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1176 p 140r 04 za 04-08-1380. 

Voornoemde Johannes Leonii van Erpe droeg voornoemde goederen over 

aan Henricus Wolf. 

 

Dictus Johannes Leonii dicta bona supportavit Henrico Wolf 

promittens ratam servare. Testes Meus et Scrage datum sabbato post 

Petri ad vincula. 

 

BP 1176 p 140r 05 vr 03-08-1380. 

Paulus zvw Paulus Kersmaker droeg over aan Wellinus Scilde en Oda 

Zanders wv Gerardus nzvw Bodo van Tiela, tbv hen en Jacobus Aven 

soen, 4 pond groten, 1 plakmeeuw geld van Holland voor 2 groten 

gerekend, minus 12 plakmeeuwen, aan hem beloofd door Elizabeth wv 

voornoemde Paulus. 

 

Paulus filius quondam Pauli Kersmaker quatuor libras grossorum 

scilicet uno denario communiter placmewe vocato monete Hollandie 

pro duobus grossis (dg: computato) in dicta pecunia computato 

minus tamen duodecim denariis communiter placmewe vocatis 

promissas sibi ab Elizabeth relicta dicti quondam Pauli prout in 

litteris supportavit Wellino Scilde et Ode #Zanders# relicte 

quondam Gerardi filii naturalis quondam Bodonis de Tiela ad opus 

eorum et ad opus Jacobi Aven soen cum litteris et jure. Testes 

Meus et Neijnsel datum sexta post vincula Petri. 

 

BP 1176 p 140r 06 vr 03-08-1380. 

Hr Ricoldus Koc, Johannes van Neijnsel, Johannes van Audehuesden en 

Theodericus van de Poort beloofden aan Raso Jonge 62 peter met 

Allerheiligen aanstaande te betalen. 

 

Dominus Ricoldus Koc Johannes de Neijnsel Johannes de Audehuesden 

et Theodericus de Porta promiserunt (dg: Ras) Rasoni Jonge LXII 

peters ad omnium sanctorum proxime. [Testes] Meus et Scrage datum 

ut supra. 

 

BP 1176 p 140r 07 vr 03-08-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 p 140r 08 zo 05-08-1380. 

Rijcoldus van den Beirgelen ev Elizabeth dvw Johannes Kathelinen 
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soen, Johannes gnd Borscot en zijn vrouw Aghata dvw voornoemde 

Johannes Kathelinen soen verkochten aan Johannes zvw Johannes 

Kathelinen soen (1) 2/3 deel, dat aan hen gekomen was na overlijden 

van Theodericus zvw voornoemde Johannes Kathelinen, in de helft, die 

behoorde aan voornoemde wijlen Theodericus, in een huis met 

ondergrond, in Schijndel, in Eilde, tussen wijlen hr Godefridus van 

Os ridder enerzijds en wijlen Godescalcus van der Sporct anderzijds. 

(2) 2/3 deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van voornoemde 

Theodericus in de helft, die aan voornoemde Theodericus behoorde, in 

een dijk en wijnkelder gnd “weijer”, aldaar, beiderzijds tussen 

Johannes zvw voornoemde Johannes Kathelinen soen. 

 

(dg: Johannes) Rijcoldus van den Beirgelen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis 

Kathelinen soen et Johannes dictus Borscot maritus legitimus ut 

asserebat Aghate sue uxoris filie dicti quondam Johannis 

Kathelinen soen et dicta Agatha cum eodem tamquam cum tutore (dg: 

d medietatem que ad Theodericum filium dicti quondam Johannis 

Kathelinen soen spectare) duas tercias partes ad se morte quondam 

Theoderici filii dicti quondam Johannis Kathelinen successione 

advolutas in medietate que ad dictum quondam Theodericum spectare 

consuevit in domo (dg: et area) #suis fundo# sita in (dg: Busco) 

parochia de Scijnle in Eilde inter hereditatem (dg: Johannis ..) 

quondam domini Godefridi de Os militis ex uno et inter hereditatem 

Godescalci quondam van der Sporct ex alio #+ {BP 1176 p 140r 09 

invoegen}# ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio 

quondam Johannis Kathelinen #soen# et promittentes indivisi 

warandiam et obligationem deponere. Testes Rover et Neijsel datum 

dominica post Petri ad vincula. 

 

BP 1176 p 140r 09 zo 05-08-1380. 

{Invoegen in BP 1176 p 140r 08}. 

atque duas tercias partes eis de morte dicti quondam Theoderici 

successione advolutas in (dg: quodam aggere et p. vinario sitis 

ibidem) medietate que ad dictum (dg: Di) Theodericum spectare 

consuevit in quodam aggere et vinario dicto weijer sitis ibidem 

inter hereditatem Johannis filii dicti quondam Johannis Kathelinen 

soen ex utroque latere coadiacentem ut dicebant. 

 

BP 1176 p 140r 10 zo 05-08-1380. 

Willelmus Tolinc en Amisius gnd Mijs zv Volcquinus Mijs soen van 

Amersfoert beloofden aan Johannes Nollekens 162 Hollandse dobbel64 

met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

(dg: W N) #Willelmus Tolinc et# Amisius dictus Mijs filius 

Volcquini Mijs soen de Amersfoert (dg: et Willelmus Tolinc) 

promiserunt Johanni Nollekens C et LXII Hollant dobbel seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 140r 11 zo 05-08-1380. 

Voornoemde Willelmus beloofde zich in voornoemd contract niet met 

zijn klerk? te verdedigen. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, 

in aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot en Theodericus 

van Zeelst. 

 

A 

Et promisit #Willelmus predictus# fide prestita se in contractu 

predicto se non defendere per suam clericeram? seu per ad jus. 

                         
64 Zie → BP 1176 f 186v 23 za 01-06-1381, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Actum in camera scriptorum presentibus scabinis Johanne de Globo 

Theoderico de Zeelst datum mensis augusti die quinta hora 

vesperarum anno LXXX. 

 

BP 1176 p 140r 12 zo 05-08-1380. 

Johannes zvw Johannes Kathelinen soen, Rijcoldus van den Beirgelen ev 

Elizabeth, Johannes gnd Borscot en zijn vrouw Aghata, dvw voornoemde 

Johannes Kathelinen, maakten een erfdeling van goederen die aan hen 

behoren, in Schijndel en in Berlicum. 

Eerstgenoemde Johannes kreeg (1) de helft van een stuk land in 

Schijndel, naast wijlen Godescalcus van der Sporct, te weten de helft 

naast Johannes Truden, met 1/3 deel van de andere helft, naast 

voornoemde helft gelegen, (2) de helft van een stuk eusel, in Eilde, 

tussen wijlen hr Godefridus van Os ridder enerzijds en wijlen 

Godescalcus van der Sporct anderzijds, te weten de helft naast 

Johannes Truden, met 1/3 deel van de andere helft, dat naast 

voornoemde helft ligt, (3) de helft van een stuk land in Middelrode, 

ter plaatse gnd Aan het Gewat, naast erfgoed van de monniken van 

Berna, te weten de helft naast wijlen Johannes Rijken, met 1/3 deel 

van de andere helft, dat naast voornoemde helft ligt, (4) een 

achterste kamp in Berlicum, in Eilde, tussen Godescalcus van der 

Sporct enerzijds en wijlen Bertoldus van Megen anderzijds. Lasten te 

dragen in verhouding tot het erfgoed. 

 

#(dg: Rijcoldus)# Johannes filius quondam Johannis Kathelinen soen 

Rijcoldus van den Beirgelen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris Johannes dictus Borscot maritus 

legitimus ut asserebat Aghate sue uxoris filiarum dicti quondam 

Johannis Kathelinen et dicta Agata cum eodem tamquam cum tutore 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quibusdam bonis ad se spectantibus sitis in parochia de Scijnle et 

in parochia de Berlikem ut dicebant mediante qua (dg: tercia pars) 

#medietas# pecie terre site in parochia de Scijnle contigue iuxta 

hereditatem Godescalci quondam van der Sporct scilicet illa (dg: 

tercia pars) #medietas# que sita est contigue iuxta (dg: 

hereditatem primodicti Johannis #reliquam medietatem# item tercia 

pars) #Johannis Truden atque tercia pars medietatis altere que 

sita est contigue iuxta dictam medietatem item medietas# pecie 

pascue site (dg: in parochia de B) in Eilde inter hereditatem 

quondam domini Godefridi de Os militis ex uno et inter hereditatem 

quondam Godescalci van der Sporct ex alio (dg: scilicet illa 

medietas tercia pars que sita est contigue iuxta hereditatem 

primodicti Johannis item tercia pars #medietas# pecie terre site 

in Middelrode ad locum dictum Aen tGhewat contigue iuxta 

hereditatem monachorum de Berna scilicet illa tercia pars dicte 

medietatis que tercia pars sita est contigue iuxta hereditatem 

reliquam medietatem ad primodictum Johannem spectantem item) 

#scilicet illa medietas que sita est contigue iuxta hereditatem 

Johannis Truden atque tercia pars (dg: .......) relique medietatis 

que (dg: sit) tercia pars sita iuxta dictam medietatem# item 

medietas pecie terre site in Middelrode ad locum dictum Aen 

tGhewat contigue iuxta hereditatem monachorum de Berna scilicet 

illa medietas que sita est contigue iuxta hereditatem Johannis 

quondam [R]ijken atque tercia pars relique medietatis que (dg: 

sita est) tercia pars sita est contigue iuxta dictam medietatem 

item quidam (dg: cam) posterior campus situs in parochia de 

Berlikem in Eilde inter hereditatem Godescalci van der Sporct ex 

uno et inter hereditatem quondam Bertoldi (dg: The fili) de Megen 

ex alio ut dicebant primodicto Johanni cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt [super] quibus et etc promittens ratam servare et 

dampna equaliter portabunt pro rata sue hereditatis. Testes Heijme 
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et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 p 140r 13 zo 05-08-1380. 

Voornoemde Rijcoldus van den Beirgelen (voor een ½) en Johannes gnd 

Borscot (voor de andere ½) kregen (1) 2/3 deel van de helft van een 

stuk land in Schijndel, naast Godescalcus van der Sporct, te weten 

het 2/3 deel naast eerstgenoemde Johannes, (2) 2/3 deel van de helft 

van een stuk eusel, in Eilde, tussen wijlen hr Godefridus van Os 

enerzijds en wijlen Godescalcus van der Sporct anderzijds, te weten 

het 2/3 deel richting Den Bosch, (3) 2/3 deel van de helft van een 

stuk land in Middelrode, ter plaatse gnd Aan het Gewat, naast erfgoed 

van de monniken van Berna, te weten het 2/3 deel naast Laurencius 

......., (4) een voorste kamp in Berlicum, in Eilde, tussen Jacobus 

van den Wiel enerzijds en Enghela van der Steen anderzijds. Lasten te 

dragen in verhouding tot het erfgoed. Twee brieven. 

 

Et mediante qua divisione due tercie parte medietatis pecie terre 

site in parochia de parochia de Scijnle contigue iuxta hereditatem 

Godescalci van der Sporct scilicet ille d[ue tercie] partes (dg: 

q) medietatis que site sunt iuxta hereditatem primodicti Johannis 

item due tercie partes medietatis pecie pascue site in Eilde inter 

hereditatem domini quondam Godefridi de Os ex [uno et] inter 

hereditatem quondam Godescalci van der Sporct ex alio scilicet 

(dg: ter) ille due tercie partes que site versus Buscumducis item 

due tercie partes (dg: pe) medietatis pe[cie terre] site in 

Middelrode ad locum dictum Aen tGewat contigue iuxta hereditatem 

monachorum de Berna scilicet ille due tercie partes que site sunt 

contigue iuxta hereditatem Laurencii ....... item (dg: quidam 

campus) anterior campus situs !situs in parochia de Berlikem in 

Eilde inter hereditatem Jacobi van den Wiel ex uno et inter 

hereditatem Enghele van der Steen ex [alio] ut dicebant dictis 

Rijcoldo et Johanni Borscot et Aghate cesserunt in partem scilicet 

dicto (dg: ..) Rijcoldo pro una medietate et dictis Johanni 

Borscot et Aghate pro [reliqua] medietate promittentes ratam 

servare et dampna equaliter portabunt pro rata sue hereditatis. 

Testes datum supra. Duplicetur. 

 

1176 mf4 C 13 f.140v. 

 In vigilia Laurencii: vrijdag 10-08-1380. 

 

BP 1176 p 140v 01 vr 10-08-1380. 

....... .....eze.., Andreas nzv Andreas van den Stocke, Wellinus zvw 

Johannes Heijnnens soen, ....... ....... ....stoc en Arnoldus zv 

Andreas gnd Corf beloofden aan vrouw Ermgardis dvw Arnoldus van 

Waderle 77 ... ....., Bossche maat, met Sint-Andreas aanstaande in 

Den Bosch te leveren. 

 

....... ....... ....... .....eze.. Andreas filius #naturalis# 

Andree van den Stocke Wellinus filius quondam Johannis Heijnnens 

soen ....... ....... ....... ....... ....stoc et Arnoldus filius 

Andree dicti Corf promiserunt domine Ermgardi filie quondam 

Arnoldi de Waderle septuaginta septem ....... ....... ....... 

....... de Busco ad Andree proxime persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes Scrage et Neijnsel datum in vigilia Laurencii. 

 

BP 1176 p 140v 02 vr 10-08-1380. 

....... Hollander en Johannes van Amerzoijen beloofden aan Nijcholaus 

van Stakenborch 12 oude schilden met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

....... Hollander et Johannes de Amerzoijen promiserunt Nijcholao 

de Stakenborch XII aude scilde vel valorem ad Johannis proxime 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 140v 03 vr 10-08-1380. 

Jacobus van der Beke beloofde aan Johannes van de Kloot, tbv Johannes 

van Erpe, gedurende 12 jaar, elk jaar met Lichtmis 5 lopen rogge, 

Bossche maat, te leveren. 

 

Jacobus van der Beke promisit super omnia Johanni de Globo ad opus 

Johannis de Erpe se daturum et soluturum dicto Johanni de Erpe ad 

spacium XII annorum [sine] medio sequentium anno quolibet quinque 

lopinos siliginis mensure (dg: siliginis mensure d) #de Busco# 

purificatione et primo termino #a# purificatione proxime ultra 

annum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 140v 04 vr 10-08-1380. 

Voornoemde Jacobus van der Beke beloofde aan Boudekinus zv Gerardus 

Heren Aelbrechts soen van Bucstel, gedurende 12 jaar, elk jaar met 

Lichtmis, 7 lopen rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus Jacobus promisit super omnia se daturum et soluturum 

Boudekino filio Gerardi Heren Aelbrechts soen de Bucstel ad 

spacium XII annorum sine medio sequentium anno quolibet septem 

lopinos siliginis mensure de Busco (dg: p) et in Busco tradendos 

purificatione et primo termino ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 140v 05 vr 10-08-1380. 

Katherina dv Gerardus gnd Heren Aelbrechts soen van Bucstel en haar 

broer Boudekinus verhuurden aan Jacobus van der Beke een hofstad in 

Nistelrode, ter plaatse gnd op der Zanbeek, tussen Arnoldus gnd 

Lijsbetten soen van den Laer enerzijds en voornoemde Jacobus 

anderzijds, voor een periode van 12 jaar, ingaande Lichtmis 

aanstaande. 

 

Katherina filia (dg: quondam) Gerardi dicti Heren Aelbrechts soen 

de Bucstel et Boudekinus eius frater (dg: p) domistadium situm in 

parochia de Nijsterle ad locum dictum op der Z[a]nbeke inter 

hereditatem Arnoldi dicti Lijsbetten soen van den Laer ex uno et 

inter hereditatem Jacobi van der Beke ex alio ut dicebant 

locaverunt dicto Jacobo ab eodem ad spacium XII annorum (dg: datum 

presentem) post pruficationem proxime sine medio sequentium (dg: 

anno) possidendum promittentes warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 140v 06 vr 10-08-1380. 

Arnoldus zv Willelmus Mijnnemere beloofde aan Gheerlacus Boest 16 mud 

rogge en 15 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande in Den 

Bosch te leveren. 

 

Arnoldus filius Willelmi Mijnnemere promisit Gheerlaco Boest XVI 

modios siliginis et quindecim modios ordei mensure de Busco ad 

purificationem proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 p 140v 07 vr 10-08-1380. 

Everardus die Coninc en Arnoldus van der Heijden beloofden aan 

Andreas Verkenman 56 lichte schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 

schild gerekend, en 8 Dordrechtse plakken met Sint-Remigius 

aanstaande te betalen. 

 

Everardus die Coninc et Arnoldus van der Heijden promiserunt 

Andree Verkenman LVI licht scilde scilicet XII Dordrecht placken 
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pro scilt computato et VIII Dordrecht placken ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 140v 08 vr 10-08-1380. 

Volcquinus gnd Mijs soen van Amersfoert schonk aan zijn zoon Arnoldus 

en diens vrouw Elizabeth dv Conrardus van den Nuwenhuze (1) een 

b-erfcijns van 20 pond geld, met Sint-Jan te betalen, aan hem 

verkocht door Leonius van Tula en jkvr Aleijdis, dv voornoemde 

Leonius en wijlen jkvr Jutta dvw Johannes van Soelmonde, (2) een 

b-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, aan hem verkocht 

door Gerardus pottenbakker ev Bela dvw Ghibo dv Heilwigis van Erpe, 

(3) een b-erfcijns van 5 pond geld, met Sint-Jacobus te betalen, aan 

hem verkocht door Ghisbertus gnd Buijc vleeshouwer. 

 

Volcquinus dictus Mijs soen de Amersfoert hereditarium censum 

viginti librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis 

venditum sibi a Leonio de Tula et domicella Aleijde (dg: eius) 

filia eiusdem Leonii ab ipso Leonio et domicella quondam Iutta 

filia quondam Johannis de Soelmonde pariter genita prout in 

litteris et hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini venditum sibi a Gerardo tornatore 

marito et tutore legitimo (dg: Le) Bele sue uxoris filie quondam 

Ghibonis filii Heilwigis de Erpe prout in litteris atque 

hereditarium censum quinque librarum monete solvendum hereditarie 

Jacobi venditum sibi a Ghisberto dicto Buijc carnifice prout in 

litteris hereditarie supportavit Arnoldo suo filio cum Elizabeth 

sua uxorie filia Conrardi van den Nuwenhuze (dg: cum) nomine dotis 

ad jus oppidi etc cum litteris et jure promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 140v 09 vr 10-08-1380. 

Conrardus van den Nuwenhuze schonk aan zijn schoonzoon Arnoldus zv 

Volcquinus gnd Mijs soen van Amersfoert en diens vrouw Elizabeth dv 

voornoemde Conrardus (1) een b-erfcijns van 40 schelling, 1 groot 

Tournoois etc voor 16 penningen gerekend, gaande uit een b-erfcijns 

van 4 pond voornoemd geld die gaat uit een woonhuis en erf, eertijds 

van wijlen Wellinus zv Hilla, in Den Bosch, aan de Markt, welke cijns 

aan hem was verkocht door Theodericus zv Cristianus van den Hoevel, 

(2) een b-erfcijns van 4 pond geld tenn tijde van de betaling, een 

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

hem verkocht door Johannes van Nijmegen zvw Johannes van Nijmegen, 

(3) een b-erfcijns van 40 schelling geld ten tijde etc, een helft te 

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

huis en erf eertijds van wijlen Johannes van Nijmegen, in Den Bosch, 

in de Schrijnmakersstraat, aan hem verkocht door Johannes van Malsen 

zv Henricus van Malsen smid, (4) een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Matheus-Evangelist in Den Bosch te leveren, 

aan hem verkocht door Henratus zvw Jacobus van den Hezellaer. 

 

Conrardus van den Nuwenhuze hereditarium censum XL solidorum 

grosso Turonensi denario etc pro XVI denariis computato solvendum 

hereditarie ex hereditario censu quatuor librarum dicte monete 

solvendo annuatim et hereditarie ex domo mansione et area que 

fuerant quondam Wellini filii Hille sita in Busco ad forum 

venditum sibi a Theoderico filio Cristiani van den Hoevel prout in 

litteris item hereditarium censum quatuor librarum monete pro 

tempore solucionis solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini (dg: s) venditum sibi a Johanne de Nijmegen filio 

quondam Johannis de Nijmegen prout in litteris item hereditarium 

censum XL solidorum monete pro tempore etc solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area que fuerant 
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quondam Johannis de (dg: Mijngen) Nijmegen sita in Busco in vico 

selliparorum venditum sibi (dg: sibi) a Johanne de Malsen 

(verbeterd uit: Massen) filio (dg: quondam) Henrici de Malsen 

fabro prout in litteris item hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Mathei 

apostoli et ewangeliste et in Buscoducis tradendam et deliberandam 

venditam sibi a Henrato filio quondam Jacobi van den Hezellaer 

prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo filio Volcquini 

dicti Mijs soen de Amersfoert suo genero cum Elizabeth sua uxore 

filia dicti Conrardi (dg: s ad) nomine dotis ad jus oppidi etc cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 140v 10 vr 10-08-1380. 

Johannes zvw Henricus van Luijssel en Nijcholaus van Luijssel 

verkochten aan Johannes Roetart 2 stukken beemd, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Groter Liemde, ter plaatse gnd in den Prange, beide 

tussen Bartholomeus gnd Meus zvw Johannes Rutghers soen enerzijds en 

Heijlkina Enghele anderzijds, tussen welke aan een eind, in de vorm 

van een hoek, een erfgoed gelegen is, behorend aan Arnoldus Liben 

soen, belast met 1/3 deel van een vracht tiendhooi. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Johannes filius quondam Henrici de Luijssel et Nijcholaus de 

Luijssel duas pecias prati sitas in parochia de Bucstel in loco 

dicto Groter (dg: Lijeij) Lijemde (dg: q) in loco dicto in den 

Prange (dg: quarum) utraque inter hereditatem Bartholomei dicti 

Meus filii quondam Johannis Rutghers soen ex uno et inter 

hereditatem Heijlkine Enghele ex alio (dg: et altera inter) sunt 

site et inter quas in uno fine per modum anguli hereditas spectans 

ad Arnoldum Liben soen (dg: sit) est sita ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni Roetart promittentes warandiam et obligationem 

deponere excepta tercia parte unius plaustre (dg: dec) feni 

decimalis exinde solvenda annuatim. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 140v 11 vr 10-08-1380. 

Theodericus die Rijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus die Rijc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 140v 12 vr 10-08-1380. 

Ghisbertus zvw Johannes van Loen droeg over aan Johannes zvw 

Bruijstinus van Andel een huis65 en erf in Den Bosch, aan de straat 

gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen Henricus gnd Molen enerzijds en 

erfgoed van Johannes zvw Jacobus van der Lijnden anderzijds, aan hem 

verkocht66 door Henricus zvw Henricus Potter. 

 

Ghisbertus filius quondam Johannis de Loen domum et aream sitam in 

Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem quondam Henrici (dg: 

Moelne) dicti Molen ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Jacobi van der Lijnden ex alio venditam sibi ab Henrico 

(dg: Potte) filio quondam Henrici Potter prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni filio quondam Bruijstini de Andel 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 140v 13 vr 10-08-1380. 

Ghisbertus zvw Johannes van Loen zvw Johannes van Loen droeg over aan 

                         
65 Zie → BP 1176 f 334v 07 vr 08-01-1384, verkoop van het huis. 
66 Zie ← BP 1176 f 020r 14 ±za 28-02-1377, verkoop van dit huis. 
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Johannes zvw Bruijstinus van Andel een erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Andreas apostel in Den Bosch te leveren, 

gaande uit een akker lands in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, 

op de plaats gnd Kleppenschoer, tussen kvw Nijcholaus van Berkel 

enerzijds en Metta gnd Palaerts anderzijds, en een huis in voornoemde 

akker, welk akker en huis Johannes van Loen zvw Johannes van Loen en 

zijn kinderen Johannes en voornoemde Ghisbertus in pacht uitgegeven 

hadden aan Walterus gnd Oghe, te weten voor de grondcijnzen en voor 

voornoemde pacht van 3 mud rogge, welke pacht van 3 mud aan 

voornoemde Ghisbertus gekomen was na erfdeling tussen hem en 

Rutgherus van den Stadeacker. 

 

Ghisbertus filius quondam Johannis de Loen #filius quondam 

Johannis de Loen# hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Andree apostoli et ad 

Buscumducis tradendam et deliberandam (dg: ex) ex #quodam# agro 

terre sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout supra 

locum dictum Cleppescoer inter hereditatem #liberorum# quondam 

Nijcholai de Berkel ex uno et inter hereditatem Mette dicte 

Palaerts ex alio et ex domo quodam in eodem agro terre consistente 

(dg: pro) quos agrum et domum Johannes de Loen filius (dg: J) 

quondam Johannis de (dg: Be) Loen et Johannes (dg: G) et dictus 

Ghisbertus eius liberi dederant ad pactum Waltero dicto Oghe 

scilicet pro censibus dominorum exinde solvendis et pro predicta 

paccione trium modiorum siliginis prout in litteris et que paccio 

trium modiorum siliginis dicte mensure dicto Ghisberto mediante 

divisione prius habita inter ipsum (dg: et suos) et Rutgherum van 

den Stadeacker cessit in partem prout in (dg: litteris) #aliis# 

litteris hereditarie supportavit Johanni filio quondam Bruijstini 

de Andel cum litteris et (dg: al) jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 140v 14 vr 10-08-1380. 

Ghisbertus zvw Johannes van Loen en Johannes zvw Bruijstinus van 

Andel beloofden aan Lambertus Wael 48 Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande te betalen. 

 

(dg: Johe) Ghisbertus filius quondam Johannis de Loen et Johannes 

filius quondam Bruijstini de Andel promiserunt Lamberto Wael 

XLVIII Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 140v 15 vr 10-08-1380. 

Voornoemde Ghisbertus zvw Johannes van Loen en Johannes zvw 

Bruijstinus van Andel beloofden aan Jacobus van Os 19½ Hollandse 

dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Dicti duo promiserunt Jacobo de Os XIX et dimidium Hollant dobbel 

(dg: ad) seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 140v 16 vr 10-08-1380. 

De broers Godefridus en Willelmus, kvw Willelmus van Beest, 

verkochten aan Walterus zvw Thomas van Kessel van Scadewijc ¼ deel in 

7 morgen land gnd die Kuikse Hoeve van voornoemde wijlen Willelmus, 

in Maren, naast eertijds Jacobus Coptiten, belast met een b-erfcijns 

van 5 pond geld, die wijlen Rodolphus van Zulikem uit voornoemde 7 

morgen beurt. 

 

....... .. plack. 

Godefridus (dg: filius) et Willelmus fratres liberi quondam 
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Willelmi de Beest (dg: terciam partem) quartam partem in septem 

iugeribus terre dictis die Kuijcsche Hoeve #dicti quondam 

Willelmi# sito in #parochia# Maren contigue iuxta hereditatem que 

fuerat Jacobi Coptiten (dg: ex uno et inter) prout ibidem est sita 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Waltero filio quondam Thome de 

Kessel de Scadewijc promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto hereditario censu quinque librarum 

monete quem (dg: heredi) Rodolphus #quondam# de Zulikem annuatim 

ex dictis septem iugeribus terre habuit solvendum et quem #censum# 

dictus emptor promisit super omnia deinceps solvere tenebitur. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 140v 17 ±vr 10-08-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers voornoemde cijns 

te betalen, zó dat erfg van Willelmus van Boest daar geen schade van 

ondervinden. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dictis venditoribus quod ipse 

dictum censum hereditarie taliter solvet sic quod (dg: W) 

heredibus Willelmi de Boest dampna exinde non eveniant. Testes 

datum ........ 

 

1176 mf4 C 14 f.141. 

 In vigilia Laurencii: donderdag 09-08-1380. 

 In die Laurencii: vrijdag 10-08-1380. 

 In crastino Laurencii: zaterdag 11-08-1380. 

 

BP 1176 p 141r 01 ±vr 10-08-1380. 

....... ....... ......., kvw Tielmannus gnd Tielmans soen van der 

Woerdt, Hermannus gnd Oeden .... en zijn vrouw Metta dvw voornoemde 

Tielmannus verkochten aan Johannes zv Ghibo van Eijcke de helft, die 

aan hen gekomen was na overlijden van hun oom Hugo ?zvw Zegherus gnd 

Hugen soen in een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van Johannes Sterke enerzijds en erfgoed van ....... 

....... Egidius anderzijds, welk huis en erf voornoemde wijlen Hugo 

gekocht had van Theodericus van der Rijt van Oestelberze. 

 

....... ....... ....... ....... (dg: filius q) liberi quondam (dg: 

Tielk) Tielmanni dicti Tielmans soen van der Woerdt cum tutore 

Hermannus [dictu]s Oeden .... ....... .. tutor legitimus ut 

asserebat Mette sue uxoris filie dicti quondam Tielmanni et dicta 

Metta cum eodem tamquam cum tutore medietatem eis de morte quondam 

[Hugonis] ..... ....... Zegheri dicti Hugen soen #avunculi 

dictorum liberorum# successione advolutam in domo quodam et area 

sita in Busco ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem Johannis 

Sterke ex uno et inter hereditatem ....... ....... (dg: Egidii) 

Egidii ex alio quam domum et aream dictus quondam Hugo erga 

Theodericum van der Rijt de Oestelberze acquisiverat emendo prout 

in litteris hereditarie vendiderunt [Johanni67] filio Ghibonis de 

Eijcke supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes 

#cum tutore# ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Scrage et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 p 141r 02 ±vr 10-08-1380. 

Voornoemde Johannes koper en zijn vader Ghisbertus beloofden aan 

Tielmannus zvw Tielmannus van der Woerd 31 Brabantse dobbel met Pasen 

aanstaande (14-04-1381) te betalen. 

 

                         
67 Aanvulling op basis van BP 1176 p 141r 02. 
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Dictus Johannes emptor et Ghisbertus eius pater promiserunt (dg: 

dictis) Tielmanno filio quondam Tielmanni van der Woerd XXXI 

Brabant dobbel #seu (dg: valorem) pro quolibet dobbel ....... 

.......# ad pasca proxime persolvendos. Testes ....... ....... 

 

BP 1176 p 141r 03 ±vr 10-08-1380. 

Johannes zv Hermannus van Eijndoven, Arnoldus zv Ghevardus van 

Eijndoven en Johannes zvw Johannes Berwout beloofden aan Nijcholaus 

gnd Nijcoel zvw Johannes Rutghers soen van Os 106 Dordrechtse dobbel 

met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Johannes filius Hermanni de Eijndoven Arnoldus filius Ghevardi de 

Eijndoven et Johannes filius quondam Johannis Berwout promiserunt 

Nijcholao dicto Nijcoel filio quondam Johannis Rutghers soen de Os 

C et sex Dordrecht dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 141r 04 ±vr 10-08-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos hluden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 141r 05 ±vr 10-08-1380. 

Arnoldus Wonder en Henricus Tijmmer alias gnd Ghijsbrechts soen 

beloofden aan Marcelius van Geffen de jongere 325 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Martinus 

aanstaande te betalen. 

 

Arnoldus Wonder et Henricus Tijmmer #alias dictus Ghijsbrechts 

soen# promiserunt Marcelio de Geffen juniori CCC et XXV licht 

scild scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato ad 

Martini proxime persolvenda. Testes (dg: da) Lonijs et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1176 p 141r 06 ±vr 10-08-1380. 

Henricus beloofde voornoemde Arnoldus Wonder schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Henricus promisit dictum Arnoldum Wonder indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 p 141r 07 ±vr 10-08-1380. 

Elizabeth, dv Henricus van Nuijs, wv Henricus van Stakenborch, droeg 

over aan Willelmus zvw Arnoldus Tielkini (1) haar vruchtgebruik in 

alle erfelijke goederen, waarin voornoemde wijlen Henricus was 

overleden, (2) alle roerende en gerede goederen, aan voornoemde 

Elizabeth behorend. 

 

Elizabeth (dg: re) filia (dg: quondam) Henrici de Nuijs relicta 

quondam Henrici de Stakenborch cum tutore suum usufructum sibi 

competentem in omnibus bonis hereditariis (dg: que) in quibus 

dictus quondam Henricus decessit atque omnia sua bona mobilia et 

parata ad dictam Elizabeth spectantia quoque locorum consistentia 

ut dicebat supportavit Willelmo filio quondam Arnoldi Tielkini 

promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 141r 08 do 09-08-138068. 

Johannes zv Godefridus Sceijvel vroeg aan zijn vader om toestemming 

                         
68 GAH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 44, f. 89v, 09-08-1380. 
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buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten te mogen gaan van zijn 

vader. Zijn vader droeg aan hem over (1) 6 morgen land in Rosmalen 

ter plaatse Heze, ter plaatse gnd Vrede, naast erfgoed gnd Watermaal, 

belast met de zegedijk, waterlaten en sloten, welke 6 morgen 

voornoemde Godefridus verworven had van Ghevardus van Eijndoven, (2) 

een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Henricus Maes soen 

aan voornoemde Godefridus met Lichtmis leverde, uit alle goederen van 

wijlen Thomas vv voornoemde Henricus Maes soen, (3) een erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, die hij met Sint-Andreas beurt, gaande uit 

een hoeve die was van wijlen Andreas Valant, in Uden, (4) een 

erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een hoeve van voornoemde Godefridus, in Rosmalen, ter 

plaatse Hijnen. Zou Johannes trouwen, dan zal zijn vrouw, na 

overlijden van Johannes, deze goederen haar leven lang bezitten. Is 

er wettig nageslacht, dan gaan deze goederen over op de kinderen. Is 

er geen wettig nageslacht, dan gaan de goederen naar de erfgenamen 

van voornoemde Godefridus. Voornoemde Johannes deed afstand van alle 

andere goederen van voornoemde Godefridus. Voornoemde Johannes 

beloofde voornoemde goederen niet te verkopen of te bezwaren. 

 

Johannes filius Godefridi Sceijvel cum instantia petiit a dicto 

Godefrido suo patre licenciam exeundi extra domum convictum et 

expensas dicti Godefridi sub modo debite emancipationis ad jus 

oppidi etc et dictus Godefridus in hoc annuens concessit et dedit 

sibi potestatem ad premissa. Quo facto dictus Godefridus sex 

iugera terre sita in (dg: loco) parochia de Roesmalen in loco 

dicto Heze (dg: inter) in loco dicto Vrede (dg: inter hereditatem) 

contigue iuxta hereditatem dictam Watermale que sex iugera terre 

dictus Godefridus erga Ghevardum de Eijndoven acquisiverat item 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis (dg: quam) 

mensure de Busco quam Henricus Maes soen dicto Godefrido solvere 

tenetur hereditarie purificatione ex omnibus bonis quondam Thome 

(dg: filii) patris olim dicti Henrici Maes soen atque hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam se solvendam 

habere dicebat hereditarie Andree ex quodam manso qui fuerat 

quondam Andree Valant sito in parochia de Uden item hereditariam 

paccionem quinque modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione ex manso dicti (dg: ve) Godefridi sito 

in parochia de Roesmalen in loco dicto (dg: Hij) Hijnen et ex 

attinentiis eiusdem (dg: ..) mansi ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Johanni suo filio sub modo dicte emancipationis 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken 

et aqueductibus ad dicta (dg: sex) sex iugera terre de jure 

spectantibus #et fossatis# tali condicione annexa si contingat 

dictum Johannem legitimum contrahere matrimonium extunc (dg: eius 

ux) talis uxor legitima post decessum dicti Johannis si ipsam tunc 

vivere contingat ad suam vitam dicta bona omnia possidebit et si 

contingat dictum Johannem habere prolem legitimam quod extunc 

huiusmodi proles legitima dicta bona post decessum dicti Johannis 

et sue uxoris (dg: f) ab eo ducende in legitimam hereditario jure 

habebit et possidebit et si vero contingat (dg: q) dictum Johannem 

decedere sine prole legitima extunc dicta bona post decessum dicti 

Johannis et dicte sue uxoris ab eodem ducende in legitimam ad 

veros heredes dicti Godefridi devolventur et hiis mediantibus 

dictus Johannes super omnibus aliis bonis dicti Godefridi (dg: ad) 

et jure (dg: ad op) sibi competente seu competituro in eisdem ad 

opus dicti Godefridi et aliorum heredum dicti Godefridi 

renunciavit promittens ratam servare et quod ipse (dg: supra) bona 

supradicta ei ut dictum est supportata non vendet neque alienabit 

nec obligationem faciet super eisdem. Testes datum supra. Et 
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?detur. 

 

BP 1176 p 141r 09 do 09-08-1380. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, hr Johannes 

dekaan van Woensel, Johannes van de Kloot, Gerardus van Berkel, 

Willelmus zvw Arnoldus Tielkini en Theodericus Ywani. 

 

+ 

Et fiet instrumentum super eodem (dg: pre). Acta in camera 

scriptorum presentibus dictis scabinis domino Johanne decano 

Woencellensi Johanne de Globo Gerardo de Berkel Willelmo filio 

quondam Arnoldi Tielkini Theoderico Ywani datum in vigilia 

Laurencii hora vesperarum anno LXXX. 

 

BP 1176 p 141r 10 vr 10-08-1380. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.253, 10-08-1380. 

Willelmus zvw Willelmus van Beest gaf uit aan Johannes zvw Wolterus 

gnd Scoenwouter van Helmont 3 bunder beemd in Bakel, ter plaatse 

Scheepstal, tussen zijn broer Henricus enerzijds en zijn broer 

Godefridus anderzijds, strekkend met een eind aan een eusel behorend 

aan voornoemde Henricus en met het andere eind aan de Aa, voor een 

n-erfcijns van 5 gulden, te betalen met Sint-Martinus, voor het eerst 

over 1 jaar. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi de Beest (dg: tria) #tria# 

bonaria prati sita in parochia de Bakel in loco dicto Sceepstal 

inter hereditatem Henrici sui fratris ex uno et hereditatem 

Godefridi sui fratris ex alio tendentia cum uno fine ad 

hereditatem dictam een eusel spectantem ad dictum Henricum et cum 

reliquo fine ad aquam dictam die Aa ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Johanni filio quondam Wolteri dicti 

Scoenwouter de Helmont ab eodem pro (dg: quin) hereditario censu 

quinque florenorum dando dicto Willelmo hereditarie Martini et pro 

primo ultra annum promittens warandiam et .... obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Meus et Scrage datum in die 

Laurencii. 

 

BP 1176 p 141r 11 za 11-08-1380. 

Theodericus Kepken beloofde aan Gerardus Heerken szvw Philippus van 

Vucht 13½ oude Franse of Vlaamse schilden, met Pasen aanstaande (14-

04-1381) te betalen. 

 

Theodericus Kepken promisit Gerardo Heerken genero quondam 

Philippi de Vucht XIII et dimidium aude scilt Francie vel Flandrie 

(dg: seu ..) ad pasca proxime persolvenda. Testes Scrage et 

Neijsel datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1176 p 141r 12 za 11-08-1380. 

Rodolphus van Dijnther verkocht aan Arnoldus van Beke een n-erfcijns 

van 3 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een stuk land in 

Dinther, tussen de kerk en de plaats Weier aldaar, tussen Arnoldus 

Heijme enerzijds en Paulus van den Venne anderzijds, reeds belast met 

1 cijnshoen. 

 

Solvit ?1 plack. Scabini noluerunt. 

Rodolphus de Dijnther hereditarie vendidit Arnoldo de Beke 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

purificatione ex pecia terre sita in parochia de Dijnter (dg: ante 

lo) inter ecclesiam et (dg: gurgitem) #locum dictum Weijer# ibidem 

inter hereditatem Arnoldi Heijme ex uno et inter hereditatem Pauli 
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van den Venne ex alio ut dicebat promittens et obligationem 

deponere excepto uno pullo censuali exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Scrage et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 p 141r 13 ±za 11-08-1380. 

Henricus van Zeghenworp en Goeswinus zvw Willelmus van Beke beloofden 

aan Walterus Delijen soen 61 Hollandse dobbel met Sint-Remigius 

aanstaande te betalen. 

 

Henricus de Zeghenworp et Goeswinus filius quondam Willelmi de 

Beke promiserunt Waltero Delijen soen LXI (dg: Brabant) #Hollant# 

dobbel ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ....... 

 

BP 1176 p 141r 14 ±za 11-08-1380. 

Voornoemde Henricus zal ....... ....... schadeloos houden. 

 

Dictus Henricus de (dg: Zeghenw) promisit ....... ....... 

indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 141r 15 ±za 11-08-1380. 

Henricus Rijc en zijn zoon Johannes beloofden voornoemde 2 schadeloos 

te houden. 

 

Solvit. 

Henricus Rij[c] et Johannes eius filius promiserunt dictos 2 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 141r 16 ±za 11-08-1380. 

Arnoldus van Enode zv Johannes van Houweningen, Henricus Rijc en zijn 

zoon Johannes beloofden aan Henricus van Zeghenworp 18 Brabantse 

dobbel met ....... aanstaande te betalen. 

 

Arnoldus de Enode filius Johannis de Houweningen Henricus Rijc et 

Johannes filius eius promiserunt Henrico de Zeghenworp XVIII 

Brabant dobbel ad ....... proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 p 141r 17 ±za 11-08-1380. 

Henricus Rijc en zijn zoon Johannes beloofden voornoemde Arnoldus 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Henricus Rijc et Johannes eius filius promiserunt dictum Arnoldum 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 141r 18 ±za 11-08-1380. 

Willelmus van Arle verklaarde dat Henricus van Zeghenworp en Arnoldus 

van Enode, en niemand anders, 109 Brabantse dobbel hebben betaald, 

aan voornoemde Willelmus beloofd door voornoemde Henricus, Arnoldus 

en Henricus Rijke. Als bewijs daarvan droeg voornoemde Willelmus de 

brief en adiusticatie over aan voornoemde Henricus van Zeghenworp en 

Arnoldus. Willelmus Kemmer deed afstand van voornoemd geld en 

adiusticatie. 

 

Willelmus de Arle palam recognovit sibi ab Henrico de Zeghenworp 

et Arnoldo de (dg: d) Enode (dg: fratre) et a nullo alio 

satisfecisse de centum et no[vem] Brabant dobbel promissis dicto 

Willelmo a dictis Henrico Arnoldo et Henrico Rijke prout in 

litteris #et de quibus solus per...st# et ad maiorem evidenciam 

(dg: dictus) Willelmus dictas litteras et adi[usticationem] sub 

vigore earundem facta et cum jure supportavit dictis Henrico de 
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Zeghenworp et Arnoldo. Quo facto Willelmus Kemmer super dicta 

pecunia et adiusticatione [ad opus] dictorum Henrici de (dg: de) 

Zeghenworp (dg: et) et Arnoldi renunciavit. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 D 01 f.141v. 

 In crastino Laurencii: zaterdag 11-08-1380. 

 Secunda post Laurencii: maandag 13-08-1380. 

 In crastino assumptionis: donderdag 16-08-1380. 

 

BP 1176 f 141v 01 za 11-08-1380. 

Arnoldus ?zv Volcquinus Mijs soen van Amersfoert ontlastte Conrardus 

van den Nuwenhuze van alle goederen, aan hem en zijn vrouw Elizabeth 

dv voornoemde Conrardus beloofd door voornoemde Conrardus, toen zij 

door het huwelijk werden verbonden. 

 

[69Arnoldus] [?filius quondam Volcqui]ni Mijs soen de Amersfoert 

quitum clamavit Conrardum van den Nuwenhuze ab omnibus bonis sibi 

promissis a dicto Conrardo cum [Elizabeth uxore] dicti Arnoldi 

filia dicti Conrardi #dum per matrimonium copulabantur# ut 

dicebat. Testes (dg: datum su) Ge et Neijsel datum in crastino 

Laurencii. 

 

BP 1176 f 141v 02 za 11-08-1380. 

Voornoemde Arnoldus verklaarde, met zijn vrouw Elizabeth, ontvangen 

te hebben van voornoemde Conrardus, 100 Brabantse dobbel in plaats 

van erfgoed. Dit bedrag zal worden ingebracht bij de deling van de 

goederen, die voornoemde Conrardus en zijn vrouw Mechtildis na zullen 

laten. 

 

Dictus (dg: Conrardus) Arnoldus palam recognovit (dg: sibi fore 

sa) se recipisse a dicto Conrardo (dg: di) cum dicta Elizabeth sua 

uxore centum Brabant dobbel tamquam in loco hereditatum et 

promisit super omnia dicto Conrardo quod #si# ipse #seu sui 

heredes# imposterum venire voluerint ad divisionem fiendam de 

bonis que dictus Conrardus et Mechtildis (dg: conjuge) eius uxor 

in sua morte post se relinquent quod extunc ipse Arnoldus seu sui 

heredes ad huiusmodi divisionem venientes centum Brabant dobbel 

#seu valorem# ?etc importabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 141v 03 ma 13-08-1380. 

Elizabeth dvw Henricus nzv hr Thomas van Bakel priester gaf uit aan 

aan Ancelmus zvw Marcelius gnd Arts soen van Gemert erfgoederen, 

gelegen onder de dingbank van Gemert, (1) een huis, tuin en kamp 

aldaar, tussen Arnoldus Wever enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(2) 1 lopen roggeland, aldaar, aan de overkant, tussen kvw Fija 

Voghels enerzijds en Johannes zvw Henricus van Ghemert anderzijds, 

(3) een stuk land ter plaatse gnd die Paasse Hoeve, tussen erfgoed 

van de commendatores van Gemert enerzijds en voornoemde kvw Fija 

Vogels anderzijds, (4) een kamp gnd die Nieuwe Heidekamp, tussen 

Arnoldus Berch enerzijds en Johannes Wautghers soen anderzijds, (5) 

een beemd ter plaatse gnd op die Deeldonk, tussen Nijcholaus snijder 

enerzijds en Johannes Valkart en kv Petrus gnd Berchs anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de cijnzen en pachten die hieruit gaan en 

thans voor een erfpacht van 2 mud 3 lopen rogge, maat van Gemert, met 

Lichtmis in Gemert te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-

02-1382). 

 

Solvit totum Ancelmus. 

Elizabeth filia quondam Henrici filii naturalis domini Thome de 

                         
69 Aanvulling op basis van BP 1176 f 141v 02. 
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Bakel presbitri cum tutore hereditates sitas infra jurisdictionem 

de Ghemert primo videlicet domum et ortum (dg: s) et campum situs 

ibidem inter hereditatem Arnoldi Wever ex uno et inter communem 

plateam ex alio item lopinatam terre siliginee sitam ibidem (dg: 

ab alteras pl..ta) in opposito inter hereditatem liberorum quondam 

Fije (dg: Vog) Voghels ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Henrici de Ghemert ex alio item peciam terre sitam in loco 

dicto die Paessche Hoeve inter hereditatem commendatorum de Gemert 

ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum quondam Fije Vogels 

ex alio item campum (dg: merice) dictum die Nuwen Heijdcamp situm 

inter hereditatem Arnoldi Berch ex uno et inter hereditatem 

Johannis (dg: filii) Wautghers soen ex alio item pratum situm (dg: 

in lo) ad locum dictum op die Deeldonc inter hereditatem Nijcholai 

sartoris ex uno et inter hereditatem Johannis Valkart et liberorum 

(dg: quondam) Petri dicti Berchs ex alio ut dicebat dedit ad 

annuum pactum Ancelmo filio quondam Marcelii dicti Arts soen #de 

Gemert# ab eodem hereditarie possidendos pro censibus et 

paccionibus annuatim exinde prius de jure solvendis dandis etc et 

pro hereditaria paccione duorum modiorum et trium lopinorum 

siliginis mensure de Ghemert danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et primo termino ultra annum et in Ghemert tradenda 

ex premissis promittens cum tutore warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Scrage et 

Neijnsel datum secunda post Laurencii. (dg: ...) 

 

BP 1176 f 141v 04 ma 13-08-1380. 

Johannes Wael verwerkte zijn recht tot vernaderen. De brief 

overhandigen aan hem of aan Johannes Wael. 

 

Johannes Wael prebuit et reportavit. Testes datum supra. Tradetur 

littera sibi vel Johanni Wael. 

 

BP 1176 f 141v 05 ma 13-08-1380. 

Voornoemde Ancelmus beloofde aan voornoemde Elizabeth 31½ Brabantse 

dobbel met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Dictus Ancelmus promisit super omnia dicte Elizabeth XXXI et 

dimidium Brabant dobbel ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 141v 06 do 16-08-1380. 

Cristianus Blancman beloofde aan Johannes gnd Sceppe en Zibertus van 

Hoculem 9½ gulden peter, 1/3 deel te betalen met Sint-Remigius, 1/3 

deel met Sint-Martinus en 1/3 deel met Pasen aanstaande (14-04-1381). 

 

Cristianus Blancman promisit super omnia Johanni (dg: f) dicto 

Sceppe #et Ziberto de Hoculem seu eorum alteri# novem et dimidium 

gulden peter pro una tercia parte Remigii pro secunda tercia parte 

Martini et pro ultima tercia parte pasce proxime persolvendos. 

Testes Cnode et Scrage datum in crastino assumptionis. 

 

BP 1176 f 141v 07 do 16-08-1380. 

Jacobus zv Gerardus gnd Groij zvw Jacobus van Driel verkocht aan 

Nijcholaus gnd Coel van Maerheze smid een erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en erf in 

Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van Johannes Coninc 

enerzijds en erfgoed van Everardus Sceepmaker anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 8 pond gemeen paijment aan de koper. 

 

Jacobus filius Gerardi dicti Groij filii quondam Jacobi de Driel 

hereditarie vendidit Nijcholao dicto Coel de Maerheze fabro 
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hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione ex domo et area sita in Busco 

ultra pontem bladi inter hereditatem Johannis Coninc ex uno et 

inter hereditatem Everardi Sceepmaker ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et #aliam# obligationem deponere excepto 

hereditario censu octo librarum communis pagamenti (dg: exinde pr) 

dicto emptori exinde prius solvendo ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 141v 08 do 16-08-1380. 

Willelmus zv Gerardus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius Gerardi prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 141v 09 do 16-08-1380. 

Rutgherus gnd Weijndelmoeden soen verkocht aan Gerardus gnd Martens 

soen (1) de helft van 3 bunder land in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Bredelaar, beiderzijds tussen de gemeint aldaar, met een eind 

strekkend aan Henricus zvw Martinus van Eirde, (2) 1 bunder aldaar, 

naast voornoemde 3 bunder, met een huis dat hierop staat, aan hem 

verkocht door Henricus zv Martinus van Boevenrode. 

 

Solvit. 

Rutgherus dictus Weijndelmoeden soen medietatem trium bonariorum 

terre sitorum in parochia de Rode in loco dicto communiter 

Bredelaer inter communitatem ibidem ex utroque latere coadiacentem 

tendentium cum uno fine ad hereditatem Henrici filii quondam 

Martini de Eirde atque unum bonarium situm ibidem iuxta predicta 

tria bonaria cum quadam domo in dicto bonario terre situata 

vendita sibi ab Henrico filio Martini de Boevenrode prout in 

litteris hereditarie vendidit Gerardo dicto (dg: Metten) #Martens# 

soen supportavit cum litteris et jure promittens rtatam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Cnode et Rover datum 

supra. 

 

BP 1176 f 141v 10 do 16-08-1380. 

Gerardus Martens soen droeg over aan Rutgherus Weijndelmoeden soen 

(1) een stuk land met gebouwen in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Bredelaar, ter plaatse gnd Oude Hoeve, tussen de gemeint van Veghel 

enerzijds en Philippus Nuwelaets soen anderzijds, (2) een akker 

aldaar, tussen voornoemde Philippus enerzijds en de gemeint 

anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

Solvit. 

Gerardus (dg: Metten) #Martens# soen (dg: unum bonarium terre) 

#peciam terre# sitam in parochia de Rode sancte (dg: Ode) Ode in 

loco dicto Bredelaer #in loco dicto Auden Hoeve# (dg: qu.r minus 

uno) inter hereditatem (dg: Gerardi Mertens) communitatem de 

Vechel ex uno et inter hereditatem Philippi Nuwelaets soen ex alio 

cum edificiis in eadem consistentibus atque agrum terre situm 

ibidem inter hereditatem dicti Philippi ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Rutghero Weijndelmoeden soen promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu ducis exinde solvendo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 141v 11 do 16-08-1380. 

Henricus zvw Hermannus bontwerker van Rode droeg over aan Volcquinus 

Mijs soen van Amersfoert een lijfrente van 6 pond 10 schelling geld, 
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die de broers Hermannus en Andreas, kv voornoemde Henricus, beloofd70 

hadden aan hun voornoemde vader Henricus, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit alle goederen, 

die aan voornoemde broers en aan Johannes, Henricus, Aleijdis en 

Hadewigis, kv eerstgenoemde Henricus, gekomen waren na overlijden van 

Andreas gnd van Eirde en zijn vrouw Bela, grootouders van voornoemde 

kinderen, gelegen onder Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde. 

 

Henricus filius #quondam# Hermanni pellificis de (dg: d) Rode 

vitalem pensionem sex librarum et decem solidorum monete quam 

Hermannus et Andreas fratres liberi dicti Henrici promiserunt se 

daturos et soluturos dicto Henrico eorum patri anno quolibet ad 

vitam eiusdem Henrici mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

omnibus et singulis bonis dictis fratribus atque Johanni Henrico 

Aleijdi et Hadewigi liberis primodicti Henrici de morte quondam 

Andree dicti de Eirde et Bele sue uxoris avi et avie dictorum 

liberorum jure successionis hereditarie advolutis quoque locorum 

infra parochiam de Rode sancte Ode ad locum dictum Eirde situatis 

prout in litteris hereditarie supportavit (dg: Wo) Volcquino Mijs 

soen de Amersfoert cum litteris et jure promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 141v 12 do 16-08-1380. 

Stephanus van Wetten beloofde aan voornoemde Volcquinus 32½ schild, 

12 plakken voor 1 schild gerekend, met Pasen aanstaande (zondag 14-

04-1380) te betalen. 

 

(dg: dictus Henricus) #Stephanus de Wetten# promisit dicto 

Volcquino XXXII et dimidium scilt XII placken pro scilt computato 

ad pasca proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 141v 13 do 16-08-1380. 

(dg: Voornoemde Henricus beloofde aan Stephanus van Wetten 32½ 

schild, 12 plakken voor 1 schild gerekend, met Pasen aanstaande te 

betalen). 

 

(dg: Dictus Henricus promisit Stephano de Wetten XXXII et dimidium 

scilde XII placken pro scilt computato ad pasca proxime 

persolvenda). 

 

BP 1176 f 141v 14 do 16-08-1380. 

Jacobus zvw Gerardus Claes soen beloofde aan Henricus Noppen 35 oude 

schilden met Allerheiligen aanstaande te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Gerardi Claes soen promisit Henrico Noppen 

XXXV aude scilde ad omnium sanctorum proxime persolvenda. Testes 

Cnode et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 141v 15 do 16-08-1380. 

Nijcholaus zvw Engbertus gnd Claes soen van Brabant verhuurde aan 

Johannes van den Camp twee stukken land, onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Dungen, aan weerszijden van de gemene weg, 

tussen Theodericus Kepken enerzijds en Petrus Boudens soen 

anderzijds, voor een periode van 12 jaar, ingaande Sint-Remigius 

aanstaande, voor de cijnzen en pachten. 

 

Nijcholaus filius quondam Engberti dicti Claes soen de Brabant 

duas pecias #terre# sitas infra libertatem ad locum dictum Dungen 

(dg: quarum inter hereditatem Theoderici) ab utraque parte 

                         
70 Zie ← BP 1175 f 238r 14 wo 11-09-1370, belofte van de lijfrente. 
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communis vie inter hereditatem Theoderici (dg: Kep) Kepken ex uno 

et inter hereditatem Petri Boudens soen ex alio ut dicebat locavit 

Johanni van den Camp ab eodem ad spacium (dg: s) duodecim annorum 

a (dg: nativitatis Johannis) festo Remigii proxime futuro sine 

medio sequentium pro censibus et paccionibus exinde solvendis 

promittens warandiam dictis XII annis durantibus et aliam 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 141v 16 do 16-08-1380. 

Arnoldus van Haenwijc beloofde aan Nijcholaus gnd Nijcoel zvw 

Johannes Rutghers soen van Os 61 Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande te betalen. 

 

Arnoldus de Haenwijc promisit Nijcholao dicto Nijcoel #filio 

quondam Johannis# Rutghers soen de Os LXI Hollant dobbel ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 141v 17 do 16-08-1380. 

Ghisbertus van Hasenbossche, zijn broer Henricus en Gheerlacus van 

Watermael beloofden aan Philippus Jozollo etc 60 oude Franse schilden 

met Sint-Remigius te betalen, op straffe van 4. 

 

Ghisbertus (dg: et Maech) de Hasenbossche Henricus eius fratres et 

Gheerlacus de Watermael promiserunt Philippo Jozollo etc LX aude 

scilde Francie ad Remigii persolvenda sub pena IIII. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 141v 18 do 16-08-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 141v 19 do 16-08-1380. 

(dg71: Johannes Smit van Engelen beloofde aan Henricus Matheus soen 

witlederbereider gedurende 3 jaar, elk jaar met Sint-Martinus, 5 oude 

schilden minus 8 plakken te betalen). 

 

(dg: Johannes Smit de Engelen promisit Henrico Matheus soen 

preparatori corei albi ad spacium trium annorum proxime futurorum 

anno quolibet eorum quinque aude scilde #scilde minus VIII 

placken# Martini Martini). 

 

BP 1176 f 141v 20 do 16-08-1380. 

Hilla dvw Hermannus van Rijtfoirt beloofde aan haar natuurlijke zoon 

Godefridus een n-erfcijns van 20 oude schilden, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit al haar goederen. 

 

Solvit 2 plack. 

Hilla filia quondam Hermanni de Rijtfoirt cum tutore promisit 

super habita et habenda se daturam et soluturam Godefrido suo 

filio naturali hereditarium censum XXti aude siclde hereditarie 

nativitatis Domini ex omnibus suis bonis habitis et habendis 

quoque sitis sive consistentibus. Testes Cnode et Rover datum 

supra. 

 

BP 1176 f 141v 21 do 16-08-1380. 

Voornoemde Godefridus verklaarde ontvangen te hebben al het geld, 

wegens voornoemde cijns, voor de duur van het leven van voornoemde 

                         
71 Voor definitieve contract zie BP 1176 f 141v 23. 
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Hilla. 

 

[Solvit] 2 plack. 

Dictus Godefridus recognovit sibi fore satis de (dg: de) tota 

pecunia occacione dicti censu provenienda (dg: quam) pro 

quibuscumque terminis quamdiu dicta Hilla vixerit in humanis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 141v 22 do 16-08-1380. 

Johannes gnd Matheus soen witlederbereider verhuurde aan Johannes 

Smit van Engelen 2 morgen ½ hont land, in Engelen, ter plaatse gnd de 

Engels Gemeint, tussen wijlen Willelmus Claes soen enerzijds en 

Johannes Danel anderzijds, voor een periode van 3 jaar, ingegaan 

afgelopen Sint-Martinus, belast met sloten. 

 

(dg: Johannes Henricus f) #Johannes# dictus Matheus soen 

preparator albi corei duo iugera et dimidium hont terre sita in 

parochia de Engelen in loco dicto de Enghels Gemeijnt inter 

hereditatem quondam Willelmi Claes soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Danel ex alio ut dicebat locavit recto 

locacionis modo Johanni Smit de Enge[l]en ab eodem ad spacium 

trium annorum post festum Martini proxime preteritum sine medio 

sequentium possidenda promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis fossatis ad hoc de [j]ure spectantibus quos 

dictus Johannes Smit in bona disposicione tenebitur observare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 141v 23 do 16-08-1380. 

Voornoemde Johannes Smit beloofde aan voornoemde Johannes Matheus 

soen, gedurende 3 jaar, elk jaar met Sint-Martinus 5 oude Franse 

schilden minus 8 plakken, te betalen. Hij beloofde verder voornoemde 

sloten te onderhouden. 

 

[Dictus] Johannes Smit promisit #super omnia# se daturum et 

soluturum dicto Johanni Matheus soen ad spacium trium annorum 

proxime futurorum anno quolibet dictorum trium annorum quinque [ 

aude sci]lde Francie minus octo placken Martini persolvenda et 

primo termino Martini proxime et quod ipse dictos fossatos dictis 

tribus annis in bona disposicione tenebit. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 D 02 f.142. 

 In crastino assumptionis: donderdag 16-08-1380. 

 anno LXXX mensis augusti in crastino assumptionis Marie: 

  donderdag 16-08-1380. 

 in octava Laurencii anno LXXX: vrijdag 17-08-1380. 

 

BP 1176 f 142r 01 do 16-08-1380. 

Johannes ....oet timmerman verkocht aan Johannes van Hal rademaker 

(1) een huis en erf in Den Bosch aan de Vughterdijk, tussen erfgoed 

van Henricus van Hedel enerzijds en erfgoed van ....... ....... 

anderzijds, (2) een b-erfcijns van 22 schelling, gaande uit voornoemd 

huis en erf, welke huis, erf en cijns eerstgenoemde Johannes in cijns 

verkregen had van Boudewinus zvw? Johannes gnd Beijs gewantsnijder, 

belast met cijnzen in de brief vermeld, en met een b-erfcijns van 40 

schelling geld die eerstgenoemde Johannes uit het huis en erf 

verkocht had aan Johannes van Bladel. 

 

[Johannes] ....oet carpentator domum et aream sitam in Busco in 

aggere vici Vuchtensis inter hereditatem Henrici de Hedel ?#ex 

uno# et inter h[ereditatem] ....... ....... ....... hereditarium 

censum viginti duorum solidorum solvendum hereditarie ex dicta 
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domo et area quos domum et aream et censum primodictus Johannes 

erga Boudewinum (verbeterd uit: Bouwwinum) fi[lium] ....... 

Johannis dicti Beijs rasoris pannorum ad censum acquisiverat prout 

in litteris hereditarie vendidit Johanni de Hal rotifici 

supportavit cum litteris et (dg: ju) aliis et jure promittens 

ratam [servare et] obligationem ex parte sui deponere exceptis 

censibus in dictis litteris contentis et hereditario censu XL 

solidorum monete quem (dg: di) primodictus Johannes vendidit 

Johanni de Bladel ex [dictis] domo et area solvendo. Testes d 

Cnode et Rover datum in crastino assumptionis. 

 

BP 1176 f 142r 02 do 16-08-1380. 

Arnoldus Hoernken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Hoernken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 142r 03 do 16-08-1380. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Johannes Wederhout 14 oude schilden 

minus 10 plakken met Sint-Jacobus aanstaande te betalen. 

 

Gerardus Roelen soen promisit Johanni Wederhout XIIII aude scilde 

minus X placken ad Jacobi proxime persolvenda. 

 

BP 1176 f 142r 04 do 16-08-1380. 

Hr Theodericus Rover ridder had destijds de villa van Heeswijk en de 

helft van de villa van Dinther, gekocht van hr Johannes van Benthem 

heer van Heeswijk en Dinther ridder. Vervolgens had Walramus zvw 

voornoemde hr Johannes van Benthem voornoemde villa van Heeswijk en 

de helft van de villa van Dinther verworven van voornoemde hr 

Theodericus Rover. Voornoemde Walramus beloofde thans aan Johannes 

Spijerinc zvw Walterus Spierinc van Dijnter, Johannes van Woesic, 

Gerardus van Kilsdonc, Willelmus Vos van Dijnter, Alardus zvw 

Johannes Spijerinc van Hezewijc en Henricus Vos van Hezewijc een 

lijfrente van 84 oude schilden, op het leven van de navolgende 

personen, nu met Kerstmis aanstaande te betalen, en vervolgens een 

helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, te weten (1) 24 

oude schilden op het leven van Arnoldus zvw Jacobus van Ghele, (2) 10 

oude schilden op het leven van Egidius Scoerwegge, (3) 10 oude 

schilden op het leven van Katherina, ev Egidius Scoerwegge, dv 

Hubertus van Ghemert, (4) 6 oude schilden op het leven van Arnoldus 

Ave Mari de jongere, (5) 6 oude schilden op het leven van Aleijdis ev 

voornoemde Arnoldus Avemari, (6) 8 oude schilden op het leven van 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem, (7) 8 oude schilden op het leven 

van Bela van Best ev voornoemde Godefridus zvw Andreas, (8) 6 oude 

schilden op het leven van Arnoldus gnd Nolleken Geroncs, (9) 6 oude 

schilden op het leven van Bela ev voornoemde Arnoldus Nolleken 

Geroncs, gaande uit al de voornoemde goederen en uit alle andere 

goederen van voornoemde Walramus. Zou een van voornoemde personen, 

etc zoals in het formularium. Als allen overleden zijn etc. 

 

Notum sit universis quod cum dominus Theodericus Rover miles 

villam de Hezewijc atque medietatem ville de Dijnter cum toto 

dominio jurisdictionibus tam altis quam bassis cum juribus 

mansionariis molendinis censibus paccionibus cum agris terris 

pratis pascuis et mericis et cum ceteris suis attinentiis singulis 

et universis ubicumque locorum consistentibus sive sitis erga 

dominum Johannem de Benthem dominum de Hezewijc et de Dijnter 

militem acquisivisset emendo (dg: prout) in litteris quas vidimus 

et cum deinde (dg: dictus) Walramus filius dicti quondam domini 

(dg: Walram) Johannis de Benthem (dg: premissas) dictas villam de 

Hezewijc atque medietatem ville de Dijnter cum toto dominio etc ut 
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supra erga dictum dominum Theodericum Rover acquisivisset prout 

etiam in litteris quas vidimus continetur constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Walramus promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum Johanni Spijerinc filio quondam 

Walteri Spierinc de Dijnter Johanni de Woesic Gerardo de Kilsdonc 

Willelmo Vos de Dijnter Alardo filio quondam Johannis Spijerinc de 

Hezewijc Henrico Vos de Hezewijc annuam vitalem !octuaginta quatuor 

scuta antiqua seu valorem in auro anno quolibet (dg: here) ad 

vitam personarum subsequentium integraliter in festo nativitatis 

Domini proxime futuro et deinceps mediatim in festo nativitatis 

(dg: nativitatis) Johannis et mediatim Domini scilicet (dg: vita) 

XXIIII aude scilde ad vitam Arnoldi filii quondam Jacobi de Ghele 

decem scuta antiqua ad vitam Egidii Scoerwegge X scuta antiqua ad 

vitam Katherine uxoris Egidii Scoerwegge filie Huberti de Ghemert 

sex scuta antiqua ad vitam Arnoldi Ave Mari junioris sex scuta 

antiqua ad vitam Aleijdis uxoris Arnoldi Avemari predicti octo 

scuta antiqua ad vitam Godefridi filii quondam Andree de Berlikem 

octo scuta antiqua ad vitam Bele de Best uxoris iamdicti Godefridi 

filii quondam Andree sex scuta antiqua ad vitam Arnoldi dicti 

Nolleken Geroncs et sex scuta antiqua ad vitam Bele uxoris 

iamdicti Arnoldi Nolleken Geroncs ex omnibus et singulis bonis 

predictis et ex omnibus et singulis aliis bonis dicti Walrami ab 

eo ad presens habitis et habendis et acquirendis quoque locorum 

consistentibus sive sitis #et cum aliquis dictarum personarum ut 

in forma et cum omnes etc#. Testes Scrage et Rover datum supra. 

 

BP 1176 f 142r 05 do 16-08-1380. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van hr 

Gerardus Groij, Johannes van Zidewijnden, de schepenen en Moers van 

Gherwen. Toevoegen de gijzeling van lijfrente. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super premissis presentibus domino Gerardo 

Groij Johanne de Zidewijnden et scabinis #et# Moers de Gherwen 

datum anno LXXX mensis augusti in crastino assumptionis Marie hora 

complete addenda condicione de hostadio vitalis pensionis. 

 

BP 1176 f 142r 06 do 16-08-1380. 

Vervolgens beloofden voornoemde Johannes Spijerinc, Johannes, 

Gerardus, Willelmus, Alardus en Henricus aan voornoemde Walramus, dat 

telkens wanneer voornoemde Walramus voornoemde lijfrente betaalt, zij 

voornoemde lijfrente niet zullen vragen, voorzover betaald op die 

termijn. Het aandeel van een overledene wordt op de lijfrente gekort. 

 

Notum sit universis quod cum ita factum sit constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dicti Johannes Spijerinc Johannes 

(dg: W) Gerardus W Alardus et Henricus promiserunt #indivisi super 

omnia# dicto Walramo quod quandocumque dictus Walramus solvit (dg: 

persolvit) personis (dg: subscriptis) supradictis vitales 

pensiones ut supra eisdem personis (dg: personis) promissas a 

dicto Walramo (dg: alii) et Johanne Jo Gerardo Willelmo Alardo et 

Henrico prout in litteris scabinorum et in litteris apertis et 

instrumentis dicebant contineri extunc ipsi non petent (dg: 

dictas) pensionem predictam pro rata dictis personis persoluta et 

pro illo termino solucionis in quo dictus Walramus persolverit 

salvo (dg: -s) tamen eis illo semper si dictus Walramus dictis 

personis non persolverit scilicet cuilibet #eorum# suam pensionem 

in dictis terminis quod ipsi tunc primodictam pensionem pro illa 

rata et pro illo termino poterint libere (verbeterd uit: pibere) 

(dg: moi) monere iuxta continentiam litterarum primodictarum (dg: 

testes datum supra) et cum aliquis dictarum personarum decesserit 
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?quantas sue pensionis defalcere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 142r 07 do 16-08-1380. 

Hiervan een instrument maken, zoals hierboven. 

 

A. 

Et fiet instrumentum presentibus ut supra. 

 

BP 1176 f 142r 08 vr 17-08-1380. 

Hr Theodericus Rover ridder had destijds gekocht van hr Johannes van 

Benthem heer van Heeswijk en Dinther ridder de villa van Heeswijk en 

de helft van de villa van Dinther. Walramus zvw voornoemde hr 

Johannes van Benthem had vervolgens verworven van voornoemde hr 

Theodericus Rover voornoemde villa van Heeswijk en de helft van de 

villa van Dinther. Voornoemde Walramus zv voornoemde hr Johannes van 

Benthem verkocht thans aan Gerardus van Aa een n-erfcijns72 van 53½ 

oude schilden, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) de 

goederen gnd ten Rode, in Heeswijk, (2) de goederen gnd ter Kameren, 

in Heeswijk, reeds belast met een b-erfpacht van 3½ mud rogge, een 

b-erfcijns van 10 groten gemeen paijment en 1 cijnshoen, (3) de 

windmolen in Heeswijk, (4) alle cijnzen die hij onder Heeswijk en 

Dinther beurt. Voor verkoper blijven gereserveerd het Hofgoed, in 

Heeswijk, voor de dijk, en 3 bunder land in Schijndel, ter plaatse 

gnd Hautart, tussen een gemene weg enerzijds en wijlen Johannes van 

Rode die Gorter anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum dominus Theodericus Rover miles 

villam de Hezewijc atque medietatem ville de Dijnther cum toto 

dominio jurisdictionibus tam altis quam bassis cum jure 

mansionario molendinis censibus paccionibus cum agris terris 

pratis pascuis et mericis et cum ceteris suis attinentiis singulis 

et universis ubicumque locorum consistentibus sive sitis erga 

dominum Johannem de Benthem dominum de Hezewijc et de Dijnter 

militem emendo acquisivisset prout in litteris quas vidimus et cum 

deinde Walramus filius dicti quondam domini Johannis de (dg: Bel) 

Benthem premissam villam de Hezewijc medietatem ville de Dijnter 

etc erga dictum dominum (dg: W) Theodericum Rover acquisivisset 

prout etiam in aliis litteris quas vidimus constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Walramus filius dicti domini 

(dg: Wal) Johannis de Benthem hereditarie vendidit Gerardo de Aa 

hereditarium censum quinquaginta trium #et dimidii# aude scilde 

seu valorem solvendum hereditarie Remigii ex bonis dictis ten Rode 

sitis in parochia de Hezewijc et ex bonis dictis ter Cameren sitis 

in eadem parochia et ex attinentiis eorundem bonorum et ex 

molendino venti consistente in Heeswijc cum attinentiis et jure 

#eiusdem# et ex omnibus censibus quos ipse infra parochias de 

Hezewijc et #de# Dijnter habet solvendos ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: 

censibus et paccionibus exinde prius solvendis promisit super s) 

hereditaria paccione trium et dimidii modiorum siliginis et 

hereditario censu X {met een puntje na de X} grossorum (dg: 

antiquorum) #communis pagamenti# et uno pullo censuali ex dictis 

bonis ter Cameren prius solvendis promisit super omnia 

sufficientem facere hoc tamen addito et dicto venditori (dg: 

solven) salvo quod a predictis promissionibus et obligationibus 

erunt fuu?#r# excepta libera et reservata? bona dicta tHof Goet 

sita in parochia de Heeswijc (dg: atque) ante aggerem cum suis 

attinentiis universis quoque locorum !sive sitis atque tria bonaria 

terre sita in parochia de Scijnle in loco dicto Hautart inter 

                         
72 Zie → BP 1180 p 342v 05 do 06-05-1395, overdracht van de erfcijns. 
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communem plateam ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de 

Rode die Gorter ex alio ut dictus emptor et venditor recognoverunt 

ab utraque parte. Testes Cnode et Scrage datum in octava 

Laurencii. 

 

BP 1176 f 142r 09 vr 17-08-1380. 

Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier heer van Mierlo ev vrouwe 

Theoderica dvw Willelmus graaf van Megen droeg over aan Arnoldus 

Stamelart van de Kelder, tbv jkvr Elsbena mv voornoemde Henricus, 36 

morgen land in het gebied van Arkel, in Meerkerk, die aan hem en zijn 

vrouw geschonken waren. Voornoemde jkvr Elsbena zal hieruit aan haar 

voornoemde zoon Henricus een jaarlijkse cijns geven van 20? ....... 

schilden, met Petrus Stoel te betalen. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid van Stamelart van Spanct, Heeskinus van 

Wetten en Henricus Cnode. 

 

+ 

Henricus Dicbier (dg: f dn) filius quondam (dg: domini) Johannis 

Dicbier dominus de Mierle maritus et tutor legitimus ut asserebat 

(dg: domicelle) #domine# Theoderice sue uxoris filie quondam 

domini Willelmi #comitis# de Meghen XXXVI iugera terre sita in 

territorio de Arkel in parochia de Meerkercke et que ipse cum 

dicta (dg: domicella) #domina# Theoderica nomine dotis su[mpserat] 

hereditarie supportavit Arnoldo Sta de Penu ad opus domicelle (dg: 

Elizab) Elsbene (dg: fi) matris dicti Henrici promittens super 

omnia habita et habenda prestita fide warandiam et obligationem 

d[eponere] ex parte sui (dg: sub) sub ista condicione quod dicta 

domicella Elsbena dabit et solvet dicto Henrico suo filio ex 

premissis annuum et !here hereditarium censum XX? ....... ....... 

scilde in festo Petri ad cathedram et excepto reveniendo. Acta in 

camera scriptorum presentibus Sta de Spanct Heeskino de Wetten 

Henrico Cnode testibus datum in octava Laurencii anno LXXX hora 

none. 

 

BP 1176 f 142r 10 ±vr 17-08-1380. 

Tielmannus van Henswijc ev Elizabeth dvw Nijcholaus Reijmbrant droeg 

over aan Willelmus zv Johannes gnd Lemmens soen van Lijt de helft van 

een b-erfcijns van 12 pond geld, gaande uit een huis73 en erf in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de Schrijnmakersstraat naar de 

Korenbrug, welk huis en erf voornoemde Elizabeth in cijns had 

uitgegeven aan voornoemde Willelmus zv Johannes gnd Lemmens soen van 

Lijt voor de hertogencijns, 32 schelling 4 penning, en voor 

voornoemde cijns. De brief overhandigen aan Arnoldus Osman zv 

Johannes Alarts soen. 

 

Solvit. 

Tielmannus de Henswijc maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Nijcholai Reijmbrant medietatem hereditarii 

census XII librarum monete [quem dictus Iielmannus] et dicta eius 

uxor solvendum habent hereditarie ex domo et area sita in 

Buscoducis in vico tendente a vico scriniparorum versus pontem 

bladi quam domum et aream [dicta Elizabeth] pro censu domini ducis 

et pro triginta solidis et quatuor denariis exinde solvendis et 

pro dicto censu XII librarum dederat ad censum Willelmo filio 

                         
73 Zie ← BP 1176 f 131r 16 vr 08-06-1380, verkoop van kennelijk dit 

huis door Willelmus zv Johannes gnd Lemmens soen van Lijt aan 

Arnoldus gnd Osman zv Johannes gnd Alarts. Nu, ruim twee maanden na 

die verkoop, wordt kennelijk de helft van een cijns van 12 pond 

alsnog afgeloSint- 
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Johannis [74dicti Lemmens soen] de Lijt ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Willelmo promittens ratam servare et 

obligationem ex parte et dicte sue uxoris in dicta medietate dicti 

census deponere. Testes Scrage et Cnode ....... ....... Traditur 

Arnoldo Osman filio Johannis Alarts soen. 

 

1176 mf4 D 03 f.142v. 

 in octava Laurencii: vrijdag 17-08-1380. 

 Sabbato post assumptionem: zaterdag 18-08-1380. 

 Dominica post assumptionem: zondag 19-08-1380. 

 in vigilia Bartholomei: donderdag 23-08-1380. 

 in crastino Bartholomei: zaterdag 25-08-1380. 

 Quinta post conversionem Pauli: donderdag 31-01-1381. 

 

BP 1176 f 142v 01 vr 17-08-1380. 

....... ....... van Engbertus Daniels soen ev Aleijdis dvw Johannes 

van? Rode van der Aa verkocht aan Johannes Scrage alle goederen, die 

aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes en zijn 

vrouw Katherina, ouders van voornoemde Aleijdis, gelegen in Heeswijk 

of elders onder de vrijdom van Den Bosch. 

 

....... ....... ....... Engberti Daniels soen (dg: omnia et 

singula bona sibi de morte) maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Aleijdis [sue] uxoris [filie quondam Johannis] de? Rode 

van der #Aa# omnia et singula bona sibi et dicte sue uxori de 

morte dicti quondam Johannis et Katherine #sue uxoris# parentum 

olim dicte Aleijdis successione advoluta quocumque (dg: in pa) #in 

Heeswijc seu alibi infra# libertatem de Busco consistentia sive 

sita ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Scrage promittens 

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

Testes Heijme et Cnode [datum] in octava Laurencii. 

 

BP 1176 f 142v 02 vr 17-08-1380. 

Lambertus van Beke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus de Beke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 142v 03 vr 17-08-1380. 

Rutgherus van den Stadeacker verkocht aan Henricus Wijse zvw Elijas 

van den Hezeacker een beemd in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, 

ter plaatse gnd Kleppenschoer, tussen wijlen Metta Palants enerzijds 

en erfgoederen gnd Strijthoeven anderzijds, welke beemd eertijds 

behoord had aan Gerardus Steenwech en daarna aan Arnoldus van den 

Berghe, belast met de hertogencijns. 

 

Rutgherus van den Stadeacker pratum quoddam situm in parochia de 

(dg: U) Oesterwijc in loco dicto Udenhout ad locum dictum 

Cleppenscoer inter hereditatem Mette Palants quondam ex uno et 

inter hereditates dictas Strijthoeven ex alio quod pratum dudum ad 

Gerardum Steenwech spectabat et postmodum ad Arnoldum van den 

Berghe pertinebat in ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Wijse filio quondam (dg: Henrici 

dicti Engbrech) Elije van den Hezeacker promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. 

Testes Cnode et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 142v 04 za 18-08-1380. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 139 (117), 18-08-1380. 

Katherina dvw Arnoldus gnd de Wijchem deed tbv tbv Johannes van 

                         
74 Aanvulling op basis van BP 1176 f 131r 16. 
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Vaerlaer zvw Johannes Ridder afstand van een huis en erf in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat. 

 

Katherina filia quondam Arnoldi dicti de Wijchem cum tutore super 

domo et area cum suis attinentiis sita in Busco in vico 

Hijnthamensi atque super toto jure ad opus Johannis de (dg: Vaerl) 

Vaerlaer filii quondam Johannis Ridder hereditarie renunciavit 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Lonijs et Neijnsel 

datum sabbato post assumptionem. 

 

BP 1176 f 142v 05 zo 19-08-1380. 

Ghibo Scermer zvw Cristianus smid droeg over aan Theodericus 

Sceijdemaker een b-erfcijns75,76,77 van 43 schelling geld, die 

voornoemde Theodericus Sceijdemaker aan hem beloofd had, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 2 

kamers met ondergrond in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van Theodericus Waelwijns soen enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus Stoep anderzijds, welke kamers belast waren met een 

b-erfcijns van 10 schelling oude pecunia. 

 

Ghibo Scermer filius quondam Cristiani fabri hereditarium censum 

XLIII solidorum monete quem Theodericus Sceijdemaker sibi dare et 

solvere promiserat hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex duabus cameris cum earum fundis sitis in Busco in vico 

Vuchtensi inter hereditatem Theoderici Waelwijns soen ex uno et 

hereditatem Arnoldi Stoep ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Theoderico Sceijdemaker cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem in dicto censu deponere 

excepto hereditario censu X solidorum antique pecunie ex dictis 

duabus cameris solvendo quos dictus Theodericus solvet ?ita quod 

dicto Ghiboni nulla dampna exinde eveniant. Testes Meus et Scrage 

datum dominica post assumptionem. 

 

BP 1176 f 142v 06 zo 19-08-1380. 

Voornoemde Theodericus beloofde voornoemde cijns van 10 schelling 

oude pecunia te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia quod ipse dictum censum X 

solidorum antique pecunie ut supra annuatim solvet quod dicto 

Ghiboni nullum dampnum exinde eveniat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 142v 07 do 23-08-1380. 

Destijds had hr Rijcoldus Koc ridder, schout in Den Bosch, namens de 

hertog en hertogin van Brabant, alle goederen van Hubertus gnd Wolf 

en diens broer Rutgherus gnd Wolf, verkocht78 aan Johannes zvw 

Leonius van Erpe, welke goederen zij verbeurd hadden wegens de moord 

op Conrardus Writer zvw Hermannus gnd Bac. Vervolgens had Henricus 

Wolf die goederen verworven79 van voornoemde Johannes zvw Leonius. 

Thans droeg voornoemde Henricus Wolf80 over aan Egidius Boijen een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis 

                         
75 Zie → BP 1184 f 060r 04 di 03-02-1405, vermelding van de cijns. 
76 Zie → BP 1184 f 269r 05 wo 03-02-1406, vermelding van de cijns. 
77 Zie → BP 1184 f 269r 06 wo 03-02-1406, verkoop van de cijns aan Johannes van Vessem 
gewantsnijder zv Theodericus van Zeelst snijder. 
78 Zie ← BP 1176 p 140r 03 do 02-08-1380, verkoop aan Johannes Leonii 

van Erpe. 
79 Zie ← BP 1176 p 140r 04 za 04-08-1380, verkoop aan Henricus Wolf. 
80 Zie → BP 1177 f 034r 01 vr 13-03-1383, overdracht van 1/24 deel in 

alle goederen van Hermannus Bac en Heijlwigis, grootouders van Metta, 

dvw Goeswinus Aenkoij en ev Hubertus Wolf. 
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en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, aan de Kerkstraat, waarin Henricus Boijen handschoenmaker 

woont, welke cijns Goessuinus gnd Hannecoij gekocht had van 

voornoemde Henricus Boijen, en welke cijns van 40 schelling na 

erfdeling gekomen was aan voornoemde Hubertus Wolf, als ev Mechtildis 

dvw voornoemde Goessuinus. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: Jo) dominus Rijcoldus Koc miles 

scultetus in Busco tamquam scultetus et ex parte et nomine 

dominorum nostrorum ducis et ducisse Brabantie omnia et singula 

bona Huberti dicti Wolf et Rutgheri dicti Wolf sui fratris quoque 

locorum consistentia sive sita et que bona omnia singula antedicti 

Hubertus et Rugerus fratres demeruerunt erga dictos dominos 

nostros ducem et ducissam Brabantie scilicet occacione homicidii 

perpetrati a dictis Huberto et Rutghero fratribus in (dg: fr) 

personam Conrardi Writer filii quondam Hermanni dicti Bac 

hereditarie vendidisset Johanni filio quondam Leonii de Erpe prout 

in litteris quas vidimus et cum deinde (dg: Hubertus) Henricus 

Wolf dicta bona omnia et singula dictorum Huberti et Rutgheri erga 

dictum Johannem filium quondam Leonii acquisivisset prout in 

litteris quas vidimus constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Henricus Wolf annuum et hereditarium censum 

quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis de domo et area sita in Busco ad vicum 

ecclesie in qua domo et area Henricus Boijen cyrothecarius moratur 

et quem censum Goessuinus dictus Hannecoij emendo acquisiverat 

#erga dictum Henricum Boijen# prout in litteris et qui census XL 

solidorum dicte monete dicto Huberto Wolf tamquam marito et tutori 

legitimo Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam Goessuini (dg: 

er) mediante hereditaria divisione prius habita inter ipsum 

Hubertum et suos in hoc coheredes cessit in partem prout in 

litteris quas vidimus hereditarie supportavit Egidio Boijen 

supportavit cum dictis litteris quibus mediantiobus dictus 

Goeswinus dictum censum acquisiverat ut prefertur promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et 

Lonijs datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1176 f 142v 08 do 23-08-1380. 

Egidius Zeelmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius Zeelmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 142v 09 do 23-08-1380. 

Vervolgens droeg voornoemde Henricus Wolf over aan Henricus van der 

Bruggen een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een hoeve van Hermannus gnd Backe leerbewerker, 

in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbos, welke pacht Goessuinus gnd 

Ankoij gekocht had van voornoemde Hermannus Backe en welke pacht aan 

voornoemde Hubertus Wolf, als ev Mechtildis dvw voornoemde Goessuinus 

gnd Hannecoij, gekomen was. 

 

Notum sit universis quod ita actum fuisset constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Henricus Wolf hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione ex quodam manso Hermanni dicti Backe 

frunitoris sito in parochia de Nijsterle ad locum dictum 

communiter Vorstenbossche atque de attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis quam paccionem (dg: dictus) Goessuinus 

dictus Ankoij erga dictum Hermannum Backe acquisiverat emendo 

prout in litteris (dg: here) et ?que paccio dicto Huberto (dg: 

cess) tamquam marito et tutori etc cessit in partem prout in 
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litteris quas vidimus hereditarie supportavit Henrico van der 

Bruggen cum #dictis# litteris quibus mediantibus dictus Goessuinus 

#Ankoij# dictam paccionem erga dictum Hermannum Backe acquisiverat 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 142v 10 do 23-08-1380. 

Egidius Zeelmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius (dg: de) Zeelmaker prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 142v 11 za 25-08-1380. 

Voornoemde Henricus van der Bruggen droeg voornoemde pacht over aan 

Johannes van Eijke de oudere. 

 

Henricus van der Bruggen predictus dictam paccionem supportavit 

Johanni de Eijke seniori cum omnibus et singulis litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Rover et Neijnsel datum in crastino Bartholomei. 

 

BP 1176 f 142v 12 do 31-01-1381. 

Vervolgens verkocht voornoemde Henricus Wolf aan hr Johannes van 

Orthen priester tbv diens broer Ghevardus (1) een b-erfcijns van 30 

schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk 

voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, een 

helft te betalen met Sint-Jan baptist en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit (1a) een huis en erf, waarin Petrus van Erke 

woont, in Den Bosch, bij Beurde, (1b) 4 kamers direct naast voornoemd 

huis en erf, tegenover het huis van Johannes van Mierde, tussen 

erfgoed van wijlen Arnoldus dekker enerzijds en erfgoed van Jutta van 

den Erde anderzijds, welke cijns Hersewijndis ev Bexkinus zvw 

Margareta gekocht had van voornoemde Petrus van Erke gewantsnijder, 

(2) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, een helft te 

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

uit de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van de Bogarden enerzijds en erfgoed van Johannes gnd 

Sceijfart anderzijds, te weten uit de helft die het dichtst ligt bij 

het erfgoed van de Bogarden, welke cijns Hermannus Bac gekocht had 

van Willelmus van Beke, en welke cijns na erfdeling aan voornoemde 

Hubertus Wolf gekomen was als ev Mechtildis dvw Goeswinus gnd 

Aencoij. 

 

Notum sit universis quod ita actum sit constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Henricus Wolf hereditarium censum 

triginta solidorum grosso turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro sedecim denariis in ipso censu computato vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendum anno quolibet pro una 

medietate in festo nativitatis beati Johannis baptiste et pro 

reliqua medietate in festo nativitatis Domini de domo et area #in 

qua Petrus de Erke moratur# sita in Buscoducis apud Burde et de 

quatuor cameris sitis contigue iuxta dictam domum et aream in 

opposito domus Johannis de Mierde inter hereditatem quondam 

Arnoldi tectoris ex uno et inter hereditatem Jutte van den Erde ex 

alio quem censum Hersewijndis uxor Bexkini filii quondam Margarete 

erga dictum Petrum de Erke #textorem laneorum# emendo acquisiverat 

prout in litteris atque hereditarium censum viginti solidorum 

dicte monete solvendum anno quolibet hereditarie (dg: te) mediatim 

Johannis et mediatim Domini de medietate domus !domus et aree siti 

in Buscoducis in dicto Colperstraete inter hereditatem Boghardorum 

(dg: ex) ab uno latere et inter hereditatem Johannis dicti 
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Sceijfart (dg: ex) ab alio latere scilicet (dg: e) illa medietate 

huius domus et aree que medietas proxima jacet dicte hereditati 

dictorum Boghardorum quem censum Hermannus Bac erga Willelmum de 

Beke emendo acquisiverat prout in litteris et qui census dicto 

Huberto Wolf tamquam (dg: ma) tutori et marito legitimo Mechtildis 

sue uxoris filie quondam Goeswini dicti (dg: Aenko) Aencoij 

mediante divisione hereditaria prius habita inter ipsum [Hubertum] 

et suos in hoc coheredes cesserunt in partem prout in litteris 

quas vidimus hereditarie vendidit domino Johanni (dg: -s) de 

Orthen presbitro ad opus Ghevardi sui fratris supportavit cum 

dictis litteris quibus mediantibus dicti [Herse]wijndis et 

Hermannus dictos census acquisiverant promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Scilder datum 

quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 142v 13 ±do 31-01-1381. 

Vervolgens verkocht voornoemde Henricus Wolf aan Gerardus gnd die 

Maer de helft81,82,83,84 behorend aan voornoemde Rutgherus Wolf als ev 

Katherina dvw Johannes Specier, in een hofstad met gebouwen van 

voornoemde Johannes Specier, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Henricus van Helmont enerzijds en erfgoed van wijlen 

Johannes Zoemer anderzijds, te weten de helft85 aan de kant van 

Vught. 

 

Notum sit universis quod cum ita factum sit constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Henricus Wolf medietatem que 

ad dictum Rutgherum tamquam ad maritum et tutorem legitimum 

Katherine sue uxoris filie quondam Johannis Specier spectabat in 

quodam domistadio dicti quondam Johannis Specier sito in Busco in 

aggere vici Vuchtensis inter hereditatem Henrici de Helmont! ex uno 

et inter hereditatem quondam Johannis Zoemer ex alio scilicet 

illam medietatem que sita est versus Vucht cum edificiis in dicta 

medietate consistentibus [ut? dicebat?] hereditarie vendidit 

Gerardo dicto die Maer supportavit cum omnibus litteris mencionem 

de dicta medietate facientibus et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Jordus de 

Hoculem datum ....... 

 

BP 1176 f 142v 14 ±za 02-02-1381. 

....... ....... Henricus Wolf verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

....... ....... ....... Henricus Wolf prebuit et reportavit 

....... ....... ....... ....... datum sabbato post ........ 

 

1176 mf4 D 04 f.143. 

 Secunda post Bartholomei: maandag 27-08-1380. 

 In festo decollacionis Johannis baptiste: woensdag 29-08-1380. 

 

BP 1176 f 143r 01 ±ma 27-08-1380. 

De broers ....... gnd Abe en Henricus, kvw Henricus Cnoden soen, en 

                         
81 Zie → BP 1176 f 289r 08 za 03-01-1383, belofte een erfcijns van 45 

schelling uit deze helft te gaan betalen. 
82 Zie → BP 1177 f 036r 01 wo 25-03-1383, belofte aanspraken op deze 

helft af te handelen. 
83 Zie → BP 1177 f 129r 11 ±do 16-06-1384, verkoop van deze helft van 

de hofstad. contract is identiek aan BP 1177 f 134v 09. 
84 Zie → BP 1177 f 134v 09 do 07-07-1384, verkoop van deze helft van 

de hofstad. contract is identiek aan BP 1177 f 129r 11. 
85 Zie ← BP 1176 f 033v 12 vr 11-09-1377, deling vd hofstad in twee 

helften. 
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Marcelius gnd Zeel Moerken beloofden aan Petrus ....... zvw Petrus 

van den Loeken 11½ Brabantse dobbel met Sint-Remigius te betalen. 

 

....... dictus Abe et Henricus fratres liberi quondam Henrici 

Cnoden soen et (dg: Ze) Marcelius dictus Zeel Moerken promiserunt 

Petro ....... filio quondam Petri van den Loeken XI et dimidium 

Brabant dobbel (dg: ad) a Remigii proxime ultra annum 

persolvendos. Testes Rover et Lonijs datum in ....... 

 

BP 1176 f 143r 02 ±ma 27-08-1380. 

Henricus Boef beloofde aan Johannes zvw Danijel van Vladeracken 85 

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

te betalen. 

 

Henricus Boef promisit Johanni filio quondam Danijelis de 

Vladeracken LXXXV scilt scilicet XII plack pro scilt computato ad 

nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes ....... et Scrage 

datum ....... ....... 

 

BP 1176 f 143r 03 ±ma 27-08-1380. 

Arnoldus zvw Petrus gnd Berniers soen van Erpe verkocht aan Arnoldus 

Hoernken een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Maria Hemelvaart 

te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin van voornoemde wijlen 

Petrus, in Erp, ter plaatse gnd op Loe, tussen Henricus Vincken 

enerzijds en Henricus Glorien soen anderzijds, reeds belast met 3 

penning hertogencijns. 

 

Arnoldus filius quondam Petri dicti Berniers soen de Erpe 

hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken hereditarium censum XXti 

solidorum monete solvendum hereditarie assumptione Marie ex quadam 

(dg: agro s) domo area et orto et agro dicti quondam Petri sitis 

in parochia de Erpe in loco dicto op Loe inter hereditatem Henrici 

Vincken ex uno et inter h[ereditatem] Henrici Glorien soen ex alio 

ut dicebat promittens warandiam #questionem proximitatis# et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: cens) tribus denariis domino 

duci exinde prius solvendis promisit super omnia sufficientem 

facere. Testes Cnode et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 143r 04 ±ma 27-08-1380. 

Godefridus die Smit van Gravia verkocht aan Margareta dvw Willelmus 

van Scijnle een n-erfcijns van 8 Brabantse dobbel, een helft te 

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

huis en erf van verkoper, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van wijlen hr Hermannus van Os van der Vueren ridder 

enerzijds en erfgoed van Gerardus van Hees anderzijds, reeds belast 

met een b-erfcijns van 4 pond geld. 

 

Godefridus die Smit de Gravia hereditarie vendidit Margarete filie 

quondam Willelmi de Scijnle hereditarium censum octo Brabant 

dobbel solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex domo et area dicti venditoris sita in Busco in vico 

Hijnthamensi inter hereditatem quondam domini Hermanni van der 

(dg: Bu) de Os van der Vueren militis ex alio et inter hereditatem 

Gerardi de Hees ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu quatuor librarum monete exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 143r 05 ±ma 27-08-1380. 

Godefridus die Smit van Gravia ev Yda dvw Willelmus van Scijnle 

verkocht aan Margareta dvw voornoemde Willelmus 2/6 deel in 
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erfgoederen in Hees, tussen de plaats gnd die Runne enerzijds en 

Lijskina gnd Vlugghen anderzijds, van welke twee zesde delen 1/6 deel 

aan voornoemde Yda gekomen was na overlijden van haar ouders, en 

voornoemde Godefridus het andere 1/6 deel gekocht had van Aleijdis 

dvw voornoemde Willelmus. De brief overhandigen aan Yda ev voornoemde 

Godefridus. 

 

Solvit plack. 

Godefridus die Smit de Gravia maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Yde sue uxoris filie quondam Willelmi de Scijnle duas 

sextas #partes# ad se spectantes in hereditatibus sitis in 

parochia de Hees (dg: inter hereditatem quondam Marcelii Meijssen 

#soen# ex uno et inter hereditatem) inter locum dictum die Runne 

ex uno et inter hereditatem Lijskine dicte Vlugghen ex alio (dg: 

ut) et de quibus duabus sextis partibus una dicte Yde de morte 

suorum parentum successione est advoluta et alteram dictus 

Godefridus erga Aleijdem filiam dicti quondam Willelmi 

acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit Margarete filie dicti 

quondam Willelmi promittens warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Yde uxori dicti 

Godefridi. 

 

BP 1176 f 143r 06 ±ma 27-08-1380. 

Erenbertus zv Johannes van den Zande vernaderde erfgoederen in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd Kwade Land, aan Johannes Leenman 

verkocht door Johannes zvw Erenbertus van der Scoervoert. De ander 

week en hij droeg weer over. 

 

Erenbertus filius Johannis van den Zande prebuit et exhibuit 

patentes denarios ad redimendum (dg: duas) hereditates sitas in 

parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto Quade Lant venditas 

Johanni Leenman a (dg: -.) Johanne filio quondam Erenberti van der 

Scoervoert ut dicebat et alter cessit et reportavit etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 143r 07 ±ma 27-08-1380. 

Erenbertus zv Johannes van den Zande beloofde aan Henricus zv Ghibo 

gnd Leenman 28 schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild 

gerekend, met Pasen aanstaande (14-04-1381) te betalen. 

 

Erenbertus filius Johannis van den Zande promisit #super habita et 

habenda# Henrico filio Ghibonis dicti Leenman viginti octo scilde 

scilicet XII #Dordrecht# placken pro scilt computato ad pasca 

proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 143r 08 ±ma 27-08-1380. 

Johannes zv Ghibo Leenman beloofde aan Adam van Mierd 6 gulden peter 

met Sint-Martinus aanstaande te betalen. 

 

Johannes filius Ghibonis Leenman promisit (dg: habita) super omnia 

Ade de Mierd sex gulden peter ad Martini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 143r 09 ±ma 27-08-1380. 

Johannes Vucht visser en Johannes van Audehoesden beloofden aan 

Henricus Jozollo etc 20 gulden peter met Sint-Martinus aanstaande te 

betalen op straffe van 2. 

 

Johannes Vucht piscator Johannes de Audehoesden promiserunt 

Henrico Jozollo etc XXti gulden peter ad Martini proxime 
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persolvendos sub pena II. Testes Meus et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 143r 10 ±ma 27-08-1380. 

Hr Theodericus Rover beloofde aan Mabelia van Empel een lijfpacht van 

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

gaande uit zijn goederen in Gestel, ter plaatse gnd Rumel. 

 

Dominus Theodericus Rover promisit se daturum Mabelie de Empel 

vitalem pensionem IIJ modiorum siliginis mensure de Busco ad eius 

vitam purificatione et in Busco tradendam ex bonis suis sitis in 

parochia de Gestel in loco dicto Rumel atque eius attinentiis 

promittens sufficientem facere. Testes Rover et Lonijs datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 143r 11 ±ma 27-08-1380. 

Jkr Johannes van Helmont en van Keerberch en Emondus van Zeel.. 

beloofden aan Nicholaus Spirinc Meus soen 59 oude Franse of Vlaamse 

schilden en 8 plakken met Allerheiligen aanstaande te betalen. 

 

Domicellus (dg: de) Johannes de Helmont et de (dg: Helmo) 

Keerberch (dg: v) Emondus de Zeel.. promiserunt Nicholao Spirinc 

Meus soen LXIX antiqua scuta #Francie vel Flandrie# et (dg: VIII) 

octo placken ad omnium sanctorum proxime. Testes Meus et Rover 

datum dominica post Bartholomei. 

 

BP 1176 f 143r 12 ±ma 27-08-1380. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 143r 13 ma 27-08-1380. 

Woltherus zvw Johannes Pinappel verkocht aan Jacobus Coptiten een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Nijcholaus zvw Wolterus 

van Scarpenborch hem met Sint-Andreas in Den Bosch moet leveren, 

gaande uit de helft van een hoeve die was van wijlen Heilwigis van 

Ghorpe, in Beek en Gestel. De brief overhandigen aan hr Gerardus 

Groij. 

 

Woltherus filius quondam Johannis Pinappel hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco quam Nijcholaus (dg: 

dictus) filius quondam Wolteri de Scarpenborch sibi solvere 

tenetur hereditarie Andree #et in Busco tradere# ex medietate 

mansi qui fuerat quondam (dg: Hadewigis) #Heilwigis# de Ghorpe 

siti in parochiis de (dg: Gestel) Beke et de Gestel et ex eius 

attinentiis ut dicebat hereditarie vendidit Jacobo Coptiten 

promittens warandiam et obligationem in paccione deponere. Testes 

Scrage et Lonijs datum secunda post Bartholomei. Detur domino 

Gerardo Groij. 

 

BP 1176 f 143r 14 ma 27-08-1380. 

Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1176 f 143r 15 ma 27-08-1380. 

Hr Theodericus heer van Bathenborch maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 200 Brabantse dobbel, die jkr Johannes van Helmont 

het met Sint-Martinus moet betalen. 
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X 

Dominus Theodericus (dg: dom) dominus de Bathenborch hereditarium 

#annuum# censum CC Brabant dobbel quos domicellus Johannes de 

Helmont sibi solvere tenetur ut dicebat Martini ut dicebat monuit 

de tribus annis. Testes Rover et Neijnsel datum ut supra Neijsel 

dixit. 

 

BP 1176 f 143r 16 wo 29-08-1380. 

Emondus van Zuelen droeg over aan Johannes van Andel zvw Bruijstinus 

27 oude schilden, aan hem beloofd door hr Johannes van Kessel ridder 

en Gerardus van Aa. 

 

Emondus de Zuelen XXVII aude scilde promissos sibi a domino 

Johanne de Kessel milite et Gerardo de Aa prout in litteris 

dicebat contineri supportavit Johanni de Andel filio quondam 

Bruijstini. Testes Meus et Lonijs datum (dg: quarta) in festo 

decollacionis Johannis baptiste. 

 

BP 1176 f 143r 17 wo 29-08-1380. 

Ywanus van Vauderic droeg over aan Rodolphus Zorge zvw Johannes Donc 

zijn huizinge in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tegenover het 

gasthuis van Den Bosch, zowel binnen als over de stroom. Transportant 

en Arnoldus van Ghele zvw Egidius beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd de hertogencijns en een b-erfcijns van 30 schelling oude 

pecunia. 

 

Ywanus de Vauderic habitationem suam sitam in Buscoducis #in vico 

Hijntamensi# in opposito hospitalis oppidi de Busco tam infra quam 

ultra aquam ibidem decurrentem (dg: prout huiusmodi) cum omnibus 

suis attinentiis prout habitatio (dg: -nis) cum suis attinentiis 

spectat dictum Ywanum pro presenti ut dicebat hereditarie 

supportavit Rodolpho Zorge filio quondam Johannis Donc (dg: cum 

Elizabeth filia dicti Ywani nomine dotis et in subsidium 

matrimonii contrahendi inter dictos Rodolphum et Elizabeth) 

promittentes et cum eo Arnoldus de Ghele filius quondam Egidii 

indivisi warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditario censu XXXta solidorum (dg: monete) #antique 

pecunie# exinde de jure solvendis. Testes Scrage et Neijsel datum 

supra. 

 

BP 1176 f 143r 18 wo 29-08-1380. 

Ywanus beloofde Arnoldus schadeloos te houden. 

 

Ywanus promisit Arnoldum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 143r 19 wo 29-08-1380. 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius Arnoldi Tielkini prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 143r 20 wo 29-08-1380. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan voornoemde Ywanus dat als (dg: het 

zou gebeuren dat voornoemde Rodolphus of zijn kinderen verwekt bij 

Elizabeth). 

 

Dictus Rodolphus promisit super omnia dicto Ywano quod si (dg: 

contingat dictus Rodolphus seu eius proles ab eo et Elizabeth). 

 

BP 1176 f 143r 21 wo 29-08-1380. 

Voornoemde Rodolphus Zorge zvw Johannes Donc verklaarde van Ywanus 
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van Vauderic 400 oude schilden ontvangen te hebben als geschenk bij 

het huwelijk tussen voornoemde Rodolphus en Elizabeth dv voornoemde 

Ywanus. Voornoemde Rodolphus beloofde bij de deling van de goederen 

die voornoemde Ywanus en diens vrouw Oda na zullen laten 400 oude 

schilden in te brengen, of anders niet aan die deling deel te nemen. 

Zouden Rodolphus en Elizabeth kinderloos overlijden, dan zullen erfg 

van voornoemde Ywanus en diens vrouw Oda 400 oude schilden beuren uit 

de nalatenschap van voornoemde Rodolphus en Elizabeth. 

 

Dictus Rodolphus palam recognovit se recepisse ab Ywano de 

Vauderic CCCC aude scilde nomine dotis et in subsidium (dg: 

contrahen) matrimonii contrahendi inter dictum Rodolphum et 

Elizabeth filiam dicti Ywani et promisit dictus Rodolphus super 

omnia dicto Ywano si dictus Rodolphus seu post eum sui (dg: he) 

liberi a dictis Rodolpho et Elizabeth pariter generandi (dg: -s) 

ad divisionem faciendam de bonis que dictus Ywanus et Oda eius 

uxor parentes dicte [Elizabeth] in sua morte post se (dg: s) 

relinquent venire voluerint extunc ad huiusmodi divisionem CCCC 

aude scilde seu valorem in alio pagamento reimportabunt (dg: 

.......) si vero contingat dictos Rodolphum et Elizabeth (dg: 

ambos) decedere sine prole legitima ab eis pariter generanda 

superstite remaniente extunc heredes dicti Ywani et Ode sue uxoris 

predicte levabunt et percipient #post eorundem Rodolphi et 

Elizabeth decessum# CCCC aude scilde ex omnibus bonis dicti 

Rodolphi quoque locorum consistentibus [sive sitis] si vero dictus 

Rodolphus (dg: se) #et# eius liberi ad dictam divisionem venire 

non voluerint extunc poterint manere extra dictam divisionem cum 

dictis CCCC ....... ....... 

 

1176 mf4 D 05 f.143v. 

 Secunda post Bartholomei: maandag 27-08-1380. 

 in festo decollacionis Johannis: woensdag 29-08-1380. 

 Quinta post decollacionem Johannis: donderdag 30-08-1380. 

 

BP 1176 f 143v 01 ma 27-08-1380. 

....... Heijnxthem en Henricus Zanders soen beloofden aan Arnoldus 

Heijme 5 pond groten, 6¼ gulden peter voor 1 pond groten gerekend, 7 

pond voornoemd geld, 1¼ Brabantse dobbel en 1 mud haver, Bossche 

maat, met Sint-Bartholomeus aanstaande te leveren. 

 

....... [H]eijnxthem et Henricus Zanders soen promiserunt Arnoldo 

Heijme (dg: quinque) quinque libras grossorum (dg: monete et quin 

septem #libras# denariorum monete [unu]m Brabant dobbel et quartam 

partem unius Bra) scilicet sex gulden peter et quartam partem 

unius gulden peter pro qualibet libra grossorum computato [et?] 

septem libras dicte monete et unum Brabant dobbel et quartam 

partem unius Brabant dobbel et unum modium (dg: .) avene mensure 

de Busco ad Bartholomei proxime persolvendos. Testes Scrage et 

Lonijs datum secunda post Bartholomei. 

 

BP 1176 f 143v 02 wo 29-08-1380. 

Leonius van Erpe ev Agnes, dvw Nijcholaus van Meghen en diens vrouw 

Eefsa dvw Willelmus gnd Slijc, droeg over aan Willelmus Loijer een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, die Johannes Moerwater aan 

voornoemde Willelmus Slijc beloofd had, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, over de Visbrug, tussen 

erfgoed van Theodericus gnd Tedeken enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Johannes Moerwater anderzijds. 

 

Leonius de Erpe maritus et tutor legitimus ut asserebat Agnetis 

sue uxoris filie quondam Nijcholai de Meghen ab eodem quondam et 
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Eefsa sua uxore filia quondam Willelmi dicti Slijc (dg: geni) 

pariter genite hereditarium (dg: h) censum viginti solidorum 

monete quem Johannes Moerwater promisit se daturum et soluturum 

dicto Willelmo Slijc hereditarie nativitatis Domini ex domo et 

area sita in Busco ultra pontem piscium inter hereditatem 

Theoderici dicti Tedeken et inter hereditatem dicti Johannis 

Moerwater prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo 

Loijer cum litteris et (dg: jur al) et jure et arrestadiis 

promittens ratam servare et obligationem in impeticionem ex parte 

sui et quorumque heredum dicti quondam Willelmi Slijc deponere. 

Testes Scrage et Lonijs datum in festo decollacionis Johannis. 

 

BP 1176 f 143v 03 wo 29-08-1380. 

Voornoemde Leonius van Erpe ev Agnes, dvw Nijcholaus van Meghen en 

diens vrouw Eefsa dvw Willelmus gnd Slijc, droeg over aan Willelmus 

Loijer een b-erfcijns van 20 schelling, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis en erf van wijlen Petrus gnd Witbroec in Den 

Bosch, over de Visbrug, aan voornoemde Willelmus Slijc verkocht door 

Theodericus zvw Theodericus gnd Faeliant. 

 

Dictus Leonius ut supra hereditarium censum XXti solidorum 

solvendum hereditarie et annuatim in festo nativitatis Domini de 

domo et area quondam Petri dicti Witbroec sita in Busco ultra 

pontem piscium venditum dicto quondam Willelmo Slijc a Theoderico 

filio quondam Theoderici dicti Faeliant prout in litteris 

hereditarie supportavit Willelmo Loijer cum litteris et aliis et 

jure (dg: promittens ratam) et cum arrestadiis promittens ratam 

servare et obligationem (dg: ex) impeticionem ex parte sui et 

quorumque heredum dicti quondam Willelmi Slijc deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 143v 04 wo 29-08-1380. 

Willelmus Loijer droeg over aan Henricus zv Yvellus gnd Yvels zvw 

Gobelinus gnd van Ghewanden een b-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Sint-Martinus te betalen, aan hem verkocht door Willelmus zv 

voornoemde Yvellus. 

 

Willelmus Loijer hereditarium censum viginti solidorum monete 

solvendum hereditarie Martini hyemalis venditum sibi a Willelmo 

filio Yvelli dicti Yvels filii quondam Gobelini dicti de Ghewanden 

prout in litteris hereditarie supportavit Henrico filio dicti 

Yvelli cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 143v 05 do 30-08-1380. 

Agnes dvw hr Johannes van Hoestat ridder maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Bertoldus zvw Johannes 

Voeget met zijn goederen. 

 

X 

Agnes filia quondam domini (dg: ..) Johannis de Hoestat militis 

omnes vendiciones et alienaciones factas a Bertoldo filio quondam 

Johannis Voeget #cum bonis suis# calumpniavit. Testes Meus et 

Cnode datum quinta post decollacionem Johannis. 

 

BP 1176 f 143v 06 do 30-08-1380. 

Ywanus zvw Ywanus gnd Coninc van Lijt beloofde aan Rodolphus Rover 

van Lijt, gedurende 6 jaar, elk jaar met Vastenavond 8½ oude schilden 

te betalen, en dat hij het oude werk van de erfgoederen van 

voornoemde Rodolphus Rover, gelegen in Lith, binnenslands zal 
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onderhouden. 

 

Ywanus filius quondam Ywani dicti Coninc de Lijt promisit super 

omnia se daturum et soluturum Rodolpho Rover de Lijt ad spacium 

sex annorum proxime futurorum anno quolibet eorundem sex annorum 

octo et dimidium aude scilde in carnisprivio et pro primo termino 

carnisprivio proxime et quod ipse (dg: #omnes# here) hereditates 

dicti Rodolphi Rover sitas in parochia de Lijt infra terras ab 

omni opere antiquo ad jus coloni in bona disposicione dicti sex 

annis durantibus tenebit. Testes Cnode et Scrage datum (dg: supra) 

quinta post decollacionem Johannis. 

 

BP 1176 f 143v 07 do 30-08-1380. 

Johannes zvw Henricus gnd Veren Yden soen droeg over aan Theodericus 

van den Hoevel 60 dobbel mottoen geld van Holland, aan hem beloofd86 

door Henricus Posteel zvw Theodericus Posteel en Arnoldus van Eijcke 

zvw Henricus Posteel. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti Veren Yden soen sexaginta 

aureos denarios communiter dobbel (dg: do) mottoen !mottoen monete 

Hollandie promissos sibi ab Henrico (dg: de) Posteel filio quondam 

Theoderici Posteel et Arnoldo de Eijcke filio quondam Henrici 

Posteel prout in litteris legitime supportavit Theoderico van den 

Hoevel cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 143v 08 do 30-08-1380. 

Ghibo Herinc beloofde aan Ghisbertus gnd Proefsts soen van Empel 44 

schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-

Jacobus aanstaande te betalen. 

 

Ghibo Herinc promisit super omnia Ghisberto dicto Proefsts soen de 

Empel XLIIII scilde scilicet XII Dordrecht placken pro scilt 

computato ad Jacobi proxime persolvenda. Testes datum (dg: datum) 

supra. 

 

BP 1176 f 143v 09 do 30-08-1380. 

Gerardus van den Veken en Willelmus zv Henricus van Broechoven 

beloofden aan Rodolphus van Gravia en Jacobus Aven soen, gedurende 4 

jaar, elk jaar met Lichtmis, 3 mud rogge, Bossche maat, in Den Bosch 

te leveren, en dat ze een kant van een schuur, staande op het erfgoed 

dat was van Johannes van Broechoeven, in Tilburg, uiterlijk met 

Kerstmis aanstaande zullen laten dekken, en de andere kant stoppen, 

dat ze wanden van die andere kant zullen pleisteren, en dat ze de 

schuur aan het eind van die 4 jaar in goede staat achter zullen 

laten. 

 

(dg: Will) Gerardus van den Veken et Willelmus filius Henrici de 

Broechoven promiserunt indivisi super omnia se daturos et 

soluturos Rodolpho de Gravia et Jacobo Aven soen ad spacium 

quatuor annorum proxime futurorum anno quolibet eorundem quatuor 

annorum tres modiorum! siliginis mensure de Busco purificatione 

(dg: persolvendos) et in Busco tradendos et primo termino 

purificatione proxime et quod ipsi unum latus horrei consistentis 

supra hereditatem que fuerat Johannis de Broechoeven #sitam in 

parochia de Tilborch# infra hinc (dg: hi) et festum nativitatis 

Domini #proxime# de novo tecto tegi procurabunt et reliquum latus 

eiusdem horrei obturabunt quod exponetur stoppen (dg: latere) 

parietes eiusdem alterius lateris argillabunt quod exponetur 

plecken infra hinc et festum nativitatis Domini proxime et quod 

                         
86 Zie ← BP 1176 f 134r 01 do 28-06-1380, belofte van dit geld. 
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ipsi dictum horreum in bona disposicone in ex[itu] dictorum 

quatuor annorum de tecto et parietibus deliberabunt #eis# et 

resignabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 143v 10 do 30-08-1380. 

Henricus gnd Smit zvw Johannes gnd Smit van Gheldorp verkocht aan 

Ghibo Herinc een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Petrus Stoel in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 3 stukken land 

in Geldorp, (1a) tussen Johannes Sprenger van Gheldorp enerzijds en 

erfgoed van de investiet van Geldorp anderzijds, (1b) tussen Henricus 

Wever enerzijds en erfgoed van de investiet van Geldorp anderzijds, 

(1c) tussen voornoemde Henricus Wever enerzijds en erfgoed van 

zekeren van den Hout anderzijds, (2) een beemd in Geldorp, tussen 

voornoemde Henricus enerzijds en erfgoed van zekere van den Hout 

anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Henricus dictus (dg: fi) Smit filius quondam Johannis dicti Smit 

de Gheldorp hereditarie vendidit Ghiboni Herinc hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: puri) #Petri ad cathedram# et in Busco tradendam 

ex tribus (dg: tribus) peciis terre sitis in parochia de Gheldorp 

quarum una inter hereditatem Johannis Sprenger de Gheldorp ex uno 

et inter hereditatem investiti de Gheldorp ex alio altera inter 

hereditatem Henrici Wever ex alio et inter hereditatem dicti 

investiti de Gheldorp ex alio et tercia inter hereditatem dicti 

Henrici Wever ex uno et inter hereditatem dictorum van den Hout ex 

alio sunt site atque ex prato sito in parochia (dg: de) predicta 

inter hereditatem Henrici #predicti# ex uno et inter hereditatem 

dictorum van den Hout ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi exinde solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 143v 11 do 30-08-1380. 

Emondus zvw Godefridus Cuper schonk aan Rodolphus zv Ghibo van Ghenen 

Enen en zijn vrouw Margareta dvw Roverus van Bakel een n-erfcijns van 

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

helft met Pasen, gaande uit (1) een b-erfcijns van 30 schelling oude 

pecunia, (2) een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment, (3) een 

b-erfpacht van 1 lopen raapzaad, welke cijnzen en pacht voornoemde 

Emondus beurt, gaande uit goederen in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Olland en Eilde, welke goederen waren van wijlen Godefridus van Rode 

leerbewerker. De brief overhandigen aan voornoemde Emondus. 

 

Emondus filius quondam Godefridi Cuper (dg: hereditarie vendidit) 

promisit se daturum et soluturum Rodolpho filio (dg: quondam) 

Ghibonis van Ghenen Enen (dg: here) cum Margareta (dg: f) uxore 

dicti Rodolphi filia quondam Roveri de Bakel (dg: hereditarium 

censum) nomine dotis ad jus oppidi de Busco hereditarium censum 

quatuor librarum monete hereditarie mediatim Remigii et mediatim 

pasce ex hereditario censu XXXta solidorum antique pecunie et 

hereditario censu XXti solidorum communis pagamenti et ex 

hereditaria paccione unius lopini seminis raparum quos census et 

paccionem dictus Emondus se solvendos habere dicebat hereditarie 

et annuatim ex bonis sitis in parochia de Rode sancte Ode in loco 

dicto (dg: Onlant que bo) Onlant et Eilde que bona fuerant quondam 

Godefridi de Rode frunitoris ut dicebat. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Emondo. 

 

BP 1176 f 143v 12 do 30-08-1380. 

Arnoldus Avemari de jongere maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 
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vervreemdingen gedaan met goederen van wijlen Johannes van Gheldorp 

en Bertoldus zvw Johannes Voeget. 

 

Arnoldus Avemari junior omnes vendiciones et alienaciones factas 

cum bonis quibuscumque quondam Johannis de Gheldorp et Bertoldi 

filii quondam Johannis Voeget calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 143v 13 do 30-08-1380. 

Ghibo van Eijcke verkocht aan Henricus gnd Hacke smid 5587 schelling, 

1 oude Tournoois groot van de koning van Frankrijk voor 16 penning 

gerekend, die Johannes Mesmaker beloofd had aan Hersewindis ev 

Woltherus gnd Bac zvw Margareta, een helft te betalen met Kerstmis en 

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

Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van 

der Poorten enerzijds en erfgoed van Nijcholaus van Crekelhoven 

anderzijds, welke cijns voornoemde Ghibo nu bezit, deze cijns belast 

met 1 groot en 3 schelling gemeen geld. 

 

Ghibo de Eijcke (dg: hereditarium censum X) quinquaginta quinque 

solidos grosso Turonensi denario monete regis Francie antique pro 

sedecim denariis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

quos Johannes  Mesmaker promisit se daturum et soluturum 

Hersewindi uxori Woltheri dicti Bac filii quondam Margarete 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de domo et area 

sita in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem quondam Johannis 

de Porta et inter hereditatem Nijcholai de Crekelhoven prout in 

litteris et quem censum dictus Ghibo nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie vendidit Henrico dicto Hacke fabro supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam 

Hersewijndis deponere exceptis uno grosso et tribus solidis 

communis pagamenti ex dicto censu de jure solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 143v 14 do 30-08-1380. 

Johannes van Eijcke de oudere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Eijcke senior prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 143v 15 do 30-08-1380. 

Willelmus van Gheffen en Henricus van den Eirde verklaarden ontvangen 

te hebben 50 kruisken mottoen, die Henricus Meester beloofd had of 

verschuldigd was aan wijlen Johannes van Uden vogelaar svv voornoemde 

Willelmus en eerstgenoemde Henricus. 

 

(dg: Henricus) #Willelmus# de Gheffen et Henricus (dg: no) van den 

Eirde palam recognoverunt eis fore satisfactum (dg: XL) de 

quinquaginta cruijsken mottoen quos Henricus Meester [?promise]rat 

seu debebat Johanni quondam de Uden aucupi (dg: genero) socero 

olim predictorum Willelmi et Henrici primodicti ut dicebant (dg: 

pro) clamantes quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 143v 16 do 30-08-1380. 

....... ....... van wijlen hr Johannes van Hoesthout ridder maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Lucas 

van de Kelder met zijn goederen. 

 

                         
87 Zie ← BP 1175 f 237r 13 vr 06-09-1370 (6), Ghiselbertus van Eijcke 

verwerft een deel van deze 55 schelling. 
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....... ....... quondam domini Johannis de Hoesthout militis omnes 

vendiciones et alienaciones factas a (dg: Leonio) Luca de Penu cum 

suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 D 06 f.144. 

 Anno LXXX mensis augusti die penultima: woensdag 29-08-1380. 

 in profesto Egidii: vrijdag 31-08-1380. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 30-08-1380. 

 Sexta post decollationem Johannis: vrijdag 31-08-1380. 

 in die beati Egidii: zaterdag 01-09-1380. 

 

BP 1176 p 144r 01 do 30-08-1380. 

....... ....... van wijlen Willelmus gnd Hoernken droeg over aan 

Arnoldus Hoernken 22 pond, aan hem beloofd door Henricus gnd die 

Roede zv een zekere Barnier van ........ 

 

....... ....... quondam Willelmi dicti Hoernken XXII libras monete 

promissas sibi ab Henrico dicto die Roede filio (dg: qu) dicti 

Barnier de ....... ....... supportavit Arnoldo Hoernken (dg: pro) 

cum litteris et jure. Testes Cnode et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 p 144r 02 do 30-08-1380. 

Henricus Cnoden soen zvw Henricus Cnoden soen droeg over aan 

Elizabeth wv Reijnerus Willems en Adam van Mierd 1 bunder beemd in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd in die Allende?, tussen Johannes 

Coninc enerzijds en Marcelius gnd Zeel Sceenken anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene steeg, belast met 1 Tournooise zwarte. 

Arnoldus zvw voornoemde Henricus Cnodens soen deed afstand. 

 

Henricus Cnoden soen filius quondam Henrici Cnoden soen unum 

bonarium prati situm in parochia de Vucht sancti Petri in loco 

dicto in die Allende? [inter] hereditatem Johannis Coninc ex uno et 

inter hereditatem Marcelii dicti Zeel Sceenken ex alio ut dicebat 

(dg: he) tendens cum uno fine ad communem stegam hereditarie 

supportavit Elizabeth (dg: f) relicte quondam Reijneri Willems et 

Ade de Mierd promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

uno (dg: Tu) nigro Turonensi d[enario] exinde solvendo. Quo facto 

Arnoldus filius quondam Henrici Cnodens soen predicti super dicto 

bonario et jure ad opus dictorum Elizabeth et Ade renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Meus et Cnode datum supra. 

 

BP 1176 p 144r 03 do 30-08-1380. 

Katherina wv Conrardus Writer droeg over aan haar zoon Gerardus haar 

vruchtgebruik in (1a) een b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van 

Beek, (1b) een b-erfcijns van 16 schelling kleine penningen gangbaar 

en gebruikelijk paijment, met Lichtmis te betalen, gaande uit geheel 

het erfgoed, dat aan Johannes zvw Johannes gnd Peijsters gekomen was 

na overlijden van zijn ouders, gelegen op Hagehorst, welke pacht 

voornoemde wijlen Conrardus verworven had van voornoemde Johannes zvw 

Johannes Peijsters, (2a) een b-erfpacht van 7 mud rogge, maat van 

Beek, op Sint-Andreas-Apostel te leveren, (2b) een b-erfcijns van 5 

oude groten tournoois geld van de koning van Frankrijk, met Sint-

Lambertus-Martelaar te betalen, gaande uit een hoeve in Hilvarenbeek, 

ter plaatse gnd Westerwijk, welke pacht en cijns voornoemde Conrardus 

Writer gekocht had van Henricus gnd Bije van Driel. 

 

Katherina relicta quondam Conrardi Writer cum tutore suum 

usufructum sibi competentem !hereditaria (dg: -m) paccione duodecim 

lopinorum siliginis mensure de (dg: Busco) Beke atque hereditario 

censu decem et sex solidorum parvorum denariorum pagamenti 
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communiter transibilis et usualis solvendo (dg: here p) singulis 

annis in die purificationis ex tota hereditate Johanni filio 

quondam Johannis dicti Peijsters de obitu suorum parentum scilicet 

patris et matris successa sita in sicco et in humido supra 

Hagehorst quam paccionem! dictus quondam Conrardus erga dictum 

Johannem (dg: Johannem) filium quondam Johannis Peijsters 

acquisiverat prout in litteris atque hereditaria paccione septem 

modiorum siliginis mensure ville Bekensis solvenda anno quolibet 

in festo beati Andree apostoli necnon hereditario censu quinque 

grossorum Turonensium denariorum monete regis Francie antiquorum 

solvendo hereditarie Lamberti martiris #+ {BP 1176 p 144r 06 

invoegen}# quos paccionem et censum dictus Conrardus Writer erga 

Henricum dictum Bije de Driel emendo acquisiverat prout in 

litteris legitime supportavit Gerardo suo filio promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 p 144r 04 do 30-08-1380. 

Voornoemde Katherina wv Conrardus Writer droeg over aan Johannes 

Bernts soen van Veen haar vruchtgebruik in het deel in voornoemde 

pachten en cijnzen, dat behoort aan voornoemde Johannes Bernts soen 

en zijn vrouw Katherina dvw Conrardus Writer. 

 

Dicta (verbeterd uit: dictus) Katherina cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in tota parte et omni jure (dg: sibi) 

competentibus Johanni Bernts soen de Veen et Katherine sue uxori 

filie quondam Conrardi Writer in dictis paccionibus et censibus 

supportavit dicto Johanni Bernts soen promittens cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes supra. 

 

BP 1176 p 144r 05 wo 29-08-1380. 

Van het bovengenoemde een instrument maken. Opgesteld in de kamer van 

de schrijvers in aanwezigheid van schepenen, Ghisbertus van Vlochoven 

en Arnoldus van Andel. 

 

A. 

Et fiet instrumenta super premissis presentibus dictis (dg: dic) 

scabinis Ghisberto de Vlochoven et Arnoldo de Andel testibus datum 

in camera scriptorum anno LXXX mensis augusti die penultima hora 

vesperarum. 

 

BP 1176 p 144r 06 wo 30-08-1380. 

{Invoegen in BP 1176 p 144r 03} ex manso seu hova sito in parochia 

de Hildwarenbeke in loco dicto Westerwijc cum suis attinentiis. 

 

BP 1176 p 144r 07 wo 29-08-1380. 

Voornoemde Gerardus verkocht voornoemde pachten en cijnzen aan 

Wijnricus Screijnmaker. Gerardus de Berkel en zijn broer Nijcholaus 

deden afstand. 

 

Dictus Gerardus dictas pacciones et census hereditarie vendidit 

Wijnrico Screijnmaker supportavit cum omnibus !et jure promittens 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui #et# 

dicti quondam Conrardi quorumque heredum dicti quondam Conrardi 

deponere. Quo facto Gerardus de Berkel et Nijcholaus eius frater 

super premissis ad opus dicti Wijnrici renunciaverunt promittentes 

indivisi super omnia dictos census et pacciones numquam impetere 

in judicio spirituali vel seculari occacione quarumque 

promissionum #et obligationum# factarum eis seu eorum altero a 

Conrardo Writer a quoque tempore evoluto usque in diem presentem. 
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Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 p 144r 08 wo 29-08-1380. 

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

in aanwezigheid van schepenen, Ghisbertus van Vlochoven, Henricus 

Dicbier zvw en Johannes Screijnmaker. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super premissis presentibus scabinis 

Ghisberto de Vlochoven Henrico Dicbier filio quondam! et Johanne 

Screijnmaker acta in camera scriptorum hora complete. 

 

BP 1176 p 144r 09 vr 31-08-1380. 

Voornoemde Johannes Bernts soen ev etc droeg zijn deel in het 

voornoemde over aan voornoemde Wijnricus. 

 

Dictus Johannes Bernts soen tamquam maritus etc totam partem et 

omne jus sibi competentes in premissis supportavit dicto Wijnrico 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Scrage et Lonijs datum (dg: sexta) in profesto Egidii. 

 

BP 1176 p 144r 10 vr 31-08-1380. 

Een instrument maken. 

 

Et fiet instrumentum. 

 

BP 1176 p 144r 11 do 30-08-1380. 

Godefridus gnd Herbrechts soen en Henricus van Diegeden beloofden aan 

Katherina sv voornoemde Godefridus 28 oude schilden met Kerstmis 

aanstaande te betalen. 

 

Godefridus dictus Herbrechts soen et Henricus de Diegeden 

promiserunt Katherine sorori dicti Godefridi XXVIII aude scilde ad 

nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes Meus et Cnode datum 

quinta post Bartholomei. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 144r 12 do 30-08-1380. 

Hermannus Scut zvw Willelmus gnd Luwe beloofde aan Rodolphus van 

Gravia, gedurende 8 jaar, elk jaar met Kerstmis 8¼ oude schild te 

betalen. 

 

Hermannus Scut filius quondam Willelmi dicti Luwe promisit super 

omnia se daturum et soluturum Rodolpho de Gravia ad spacium octo 

annorum proxime futurorum anno quolibet eorundem octo annorum octo 

aude scilde et quartam partem unius aude scilt nativitatis Domini 

et primo termino nativitatis Domini proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 144r 13 do 30-08-1380. 

Johannes van Kuijc oudere zvw hr Wenemarus van Kuijc beloofde aan 

Johannes van de Dijk en Arnoldus Veer, tbv hen en Franco van Ghestel, 

200 oude Franse schilden88 met Sint-Martinus aanstaande (11-11-1380) 

te betalen. 

 

Johannes de Kuijc filius #senior# quondam domini Wenemari #de 

Kuijc# promisit Johanni de Aggere et Arnoldo Veer (dg: de Hedel) 

#ad opus eorum et ad opus Franconis de Ghestel# ducentos aude 

scilde Francie ad Martini proxime persolvendos. Testes datum 

                         
88 Zie → BP 1176 f 373v 19 wo 24-08-1384, overdracht van mogelijk 

deze schuldbekentenis. Met adiusticatie. 
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supra. 

 

BP 1176 p 144r 14 do 30-08-1380. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Elizabeth wv Reijnerus Willems 37 

lichte schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, en 3 plakken met 

Sint-Martinus aanstaande te betalen. 

 

Gerardus Roelen soen promisit Elizabeth relicte quondam Reijneri 

Willems XXXVII licht scilde (dg: XIII) scilicet XII plack pro 

scilt computato et III placken ad Martini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 144r 15 do 30-08-1380. 

Walterus Herbrechts soen van den Bredeacker en Johannes van Cromvoert 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 4 pleiten zwarte turf tussen nu 

en Kerstmis aanstaande (25-12-1380) in Den Bosch, achter het woonhuis 

van wijlen Walterus van Aerle89 te leveren, op straffe van 2 oude 

schilden. 

 

Walterus Herbrechts soen van den Bredeacker et Johannes de 

Cromvoert promiserunt Philippo Jozollo etc quatuor pleijtas dictas 

cusber pleijten nigrorum cespitum infra hinc et festum nativitatis 

Domini proxime persolvendas et in Busco retro domum habitationis 

quondam Walteri de Aerle tradendas sub pena II aude scilde. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 p 144r 16 vr 31-08-1380. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Johannes Steen de Ketelaer 14 

Brabantse dobbel en 14 plakken met Pasen aanstaande (14-04-1381) te 

betalen. 

 

Gerardus Roelen soen promisit super Johanni Steen de Ketelaer 

XIIII Brabant dobbel et XIIII placken ad festum pasce proxime 

persolvendos. Testes Cnode et Lonijs datum sexta post 

decollationem Johannis. 

 

BP 1176 p 144r 17 vr 31-08-1380. 

Walterus van Erpe droeg over aan zijn broer Henricus van Erpe een 

erfpacht90 van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, uit goederen van verkoper gnd ten Heuvel91, die waren van 

wijlen hr Willelmus van Den Bosch ridder, in Oirschot, ter plaatse 

gnd Best, welke pacht aan hem verkocht was door Emondus zvw hr 

Hubertus van Zuelen ridder. 

 

Walterus de Erpe hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

(dg: ad domum habitaionis dicti Walteri) tradendam ex bonis dicti 

venditoris dictis communiter ten Hovel (dg: sit) que fuerant 

quondam domini Willelmi de Buscho militis sitis in (dg: Busco) 

parochia de Oerscot ad locum dictum Best atque ex attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis ubicumque locorum tam in 

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

venditam sibi ab Emondo filio quondam domini Huberti de Zuelen 

militis prout in litteris hereditarie supportavit Henrico de Erpe 

suo fratri cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obliogationem ex parte sui deponere. Testes Scrage et Lonijs datum 

                         
89 Dit huis niet elders gevonden. 
90 Zie → BP 1177 f 100r 05 za 30-01-1384, overdracht van de erfpacht. 
91 Zie → BP 1176 f 313v 10 za 11-07-1383, uitgifte het Goed ten 

Heuvel. 
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supra. 

 

BP 1176 p 144r 18 za 01-09-1380. 

Johannes van Ghenderen zvw Gerardus verkocht aan zijn zwager Mijchael 

van Waelwijc een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit 6½ morgen land in Waalwijk, op de 

plaats gnd die Geersloot, tussen voornoemde Mijchael ?en wijlen 

Willelmus Vinc enerzijds en de plaats gnd die Geersloot anderzijds, 

strekkend vanaf de weg tot aan de plaats gnd totten naasten 

Hoijegrave toe, reeds belast met cijnzen aan de dekaan en het 

kapittel van Beek. 

 

Johannes de Ghenderen filius quondam Gerardi hereditarie vendidit 

Mijchaeli de Waelwijc #suo sororio# hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex (dg: quatuor et 

dimidio) #sex et dimidio# iugeribus terre sitis in parochia de 

Waelwijc (dg: in) #supra locum dictum (dg: Gh) die Gheersloet# 

inter hereditatem dicti Mijchaelis #Willelmi (dg: ?Vinc) quondam 

Vinc ex uno et inter locum dictum die Gheersloet# (dg: ex uno et 

inter territorium de Hoesde) ex alio tendentibus a platea (dg: us) 

ad locum dictum (dg: ter Onder Scut...) #totten (dg: nas) naesten 

Hoijegrave toe# ut dicebat promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus decani et capituli de Beke exinde prius 

solvendis promisit super omnia sufficientem facere. Testes Meus et 

Scrage datum in die beati Egidii. 

 

BP 1176 p 144r 19 ±vr 31-08-1380. 

Gerardus zvw Conrardus Writer droeg over aan Nijcholaus van Berkel 

(1) een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Henricus van Beke 

voor een helft en Rutgherus, Henricus?, Yda en Elizabeth, kvw 

Henricus zvw Henricus Berwout, voor de andere helft moeten leveren, 

gaande uit erfgoederen, die aan hen gekomen waren na erfdeling van de 

goederen van wijlen voornoemde Henricus Berwout, (2) een erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, die Henricus zvw Godefridus Dicbier moest 

leveren aan voornoemde wijlen Conrardus, gaande uit erfgoederen, die 

aan hem gekomen waren na voornoemde erfdeling, te weten uit een 

erfpacht van 3 mud rogge, die voornoemde wijlen Conrardus verworven 

had van Arnoldus van Helvoert riemmaker, gaande uit de goederen gnd 

te Kessel, in Esch, (2) een erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche maat, 

die Johannes Luijten soen nzvw Henricus Berwout beloofde had aan 

....... ....... {144v} gaande uit een stuk land in Esch, tussen 

Johannes gnd Brenthens zvw Willelmus van Bucstel enerzijds en .. 

....... aldaar anderzijds, welke pachten voornoemde Gerardus nu 

bezit. Katherina wv voornoemde Conrardus deed afstand van haar 

vruchtgebruik in deze pachten. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco quam Henricus de Beke pro 

una medietate atque Rutgherus Henricus? Yda et Elizabeth liberi 

quondam Henrici filii quondam Henrici Berwout pro reliqua 

medietate solvere tenentur hereditarie ex hereditatibus eis 

mediante divisione hereditaria facta de bonis quondam Henrici 

Berwout predicti in partem cessis atque hereditariam paccionem 

unius modii siliginis dicte mensure quam Henricus filius quondam 

Godefridi Dicbier solvere tenetur hereditarie dicto quondam 

Conrardo ex hereditatibus sibi mediante dicta divisione in partem 

cessis (dg: ut dicebat prout in litteris) scilicet de hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis quam dictus quondam Conrardus 

erga Arnoldum de Helvoert corrigiarium acquisiverat solvenda 

hereditarie (dg: ex) de bonis dictis te Kessel sitis in parochia 
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de Essche prout in litteris dicebat contineri item hereditariam 

paccionem septem lopinorum siliginis mensure de Busco quam 

Johannes Luijten soen filius naturalis quondam Henrici Berwout 

promisit se daturum et soluturum ....... ....... 

 

1176 mf4 D 07 f.144v. 

 in profesto Egidii: vrijdag 31-08-1380. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 30-08-1380. 

 Secunda post Egidii: maandag 03-09-1380. 

 Quarta post Egidii: woensdag 05-09-1380. 

 

BP 1176 p 144v 01 vr 31-08-1380. 

....... ....... ex quadam pecia terre sita in parochia de Essche 

inter hereditatem Johannis dicti Brenthens filii quondam Willelmi 

de Bucstel [ex uno et inter] ....... ibidem ex alio prout in 

litteris et quas pacciones dictus Gerardus nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Nijcholao de Berkel cum omnibus et 

jure promittens ratam servare [et] obligationem ex parte sui (dg: 

deponere) et (dg: dicti) heredum quondam Conrardi deponere. Quo 

facto Katherina relicta dicti quondam #Conrardi cum tutore super# 

suo usufructu sibi competente in premissis (dg: dicto) ad opus 

dicti Nijcholai renunciavit promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Scrage et Lonijs datum 

(dg: su) in profesto Egidii. 

 

BP 1176 p 144v 02 vr 31-08-1380. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van de 

schepenen in het huis van Leonius van Erpe. 

 

Et fiet instrumentum presentibus scabinis acta in domo Leonii de 

Erpe. 

 

BP 1176 p 144v 03 vr 31-08-1380. 

Gerardus zvw Conrardus Writer droeg over aan Nijcholaus van Berkel 

een b-erfcijns92 van 8 pond geld, uit een erfcijns93,94 van 27 pond 

voornoemd geld, welke cijns van 27 pond Henricus Steenwech beloofd 

had aan Wedekinus nzvw hr Alardus van Os propositus van Leuven, een 

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

uit de helft van een stenen huis en erf, eertijds van wijlen Henricus 

Steenwech, in Den Bosch, aan de Markt, welke cijns van 8 pond 

voornoemde Wedekinus aan voornoemde Gerardus en diens vrouw 

Gheerburgis dv voornoemde Wedekinus geschonken had. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer hereditarium censum octo 

librarum monete de hereditario censu viginti septem librarum dicte 

monete quem censum XXVII librarum Henricus Steenwech promisit se 

daturum et soluturum Wedekino filio naturali domini quondam Alardi 

de Os (dg: prop) propositi Lovaniensis hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis ex medietate et eius attinentiis universis 

domus lapidee et aree que fuerant quondam Henrici Steenwech sita 

in Busco ad forum quem censum octo librarum dictus Wedekinus 

prefato Gerardo cum Gheerburge sua uxore filia dicti Wedekini 

nomine dotis sumpserat prout in litteris hereditarie supportavit 

(dg: Gerardo de Berl) Nijcholao de Berkel cum litteris et jure 

                         
92 Zie → BP 1176 f 325r 12 di 10-11-1383, overdracht van deze 

erfcijns van 8 pond. 
93 Zie ← BP 1175 f 175v 06 za 17-02-1369, deze cijns van 27 pond was 

al 10 jaar niet meer uitbetaald. 
94 Zie → BP 1176 f 210v 22 wo 12-06-1381, overdracht van 19 pond uit 

deze erfcijns. 
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promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 144v 04 vr 31-08-1380. 

Gerardus van Berkel droeg over aan Aleijdis dv Everardus gnd Voet van 

Zon een erfpacht van 3 lopen rogge en 3 lopen gerst, maat van 

Oirschot, die zijn schoonvader Johannes van de Kelder met Lichtmis 

beurde, gaande uit de goederen van wijlen de heer van Perwijs, 

gelegen onder Oisterwijk, welke pacht nu aan voornoemde Gerardus 

behoort. 

 

Gerardus de Berkel hereditariam paccionem trium lopinorum 

siliginis et trium lopinorum ordei mensure de Oerscot quam 

Johannes de Penu #eius socer# solvendam habuit annuatim et 

hereditarie purificatione ex bonis quondam domini de Pereweijs 

sitis infra parochiam de Oesterwijc et que paccio nunc spectat ad 

dictum Gerardum ut dicebat hereditarie supportavit Aleijdi filie 

(dg: quondam Jo) Everardi dicti Voet de Zon promittens warandiam 

et obligationem in dicta paccione existentem deponere. Testes 

Scrage et Lonijs datum (dg: supra) in profesto Egidii. 

 

BP 1176 p 144v 05 vr 31-08-1380. 

Gerardus zvw Conrardus Writer beloofde aan Wijnricus Screijnmaker, 

tbv kv voornoemde Wijnricus en wijlen zijn vrouw Yda dvw voornoemde 

Conrardus, 25 Brabantse dobbel en 16 oude schilden, direct na 

overlijden van Katherina mv voornoemde Gerardus te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer promisit super omnia 

Conrardo! Wijnrico Screijnmaker ad opus liberorum ab eodem Wijnrico 

et Yda sua quondam uxore filia quondam Conrardi predicti #pariter 

genitorum# XXV Brabant dobbel et XVI aude scilde statim post 

decessum Katherine matris dicti Gerardi persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 p 144v 06 vr 31-08-1380. 

Gerardus zvw Conrardus Writer droeg over aan Nijcholaus van Berkel 30 

dobbel mottoen geld van Brabant, aan hem beloofd door Arnoldus van 

den Aker en Henricus zvw Henricus van der Hoeven. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer XXX dobbel mottoen monete 

Brabantie promissos sibi ab Arnoldo van den Aker et Henrico filio 

quondam Henrici van der Hoeven prout in litteris supportavit (dg: 

Ge) #Nijcholao# de Berkel cum litteris et jure. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 p 144v 07 vr 31-08-1380. 

Katherina wv Conrardus Writer droeg over aan Nijcholaus van Berkel 80 

Brabantse dobbel uit 100 Brabantse dobbel, aan voornoemde wijlen 

Conrardus beloofd door Mathias Werner en zijn zoon Henricus. 

 

Katherina relicta quondam Conrardi Writer LXXX Brabant dobbel de 

centum Brabant dobbel promissos dicto quondam Conrardo a Mathia 

Werner et Henrico eius filio prout in litteris supportavit 

Nijcholao de Berkel cum litteris et jure occacione dictorum LXXX 

Brabant dobbel. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 144v 08 vr 31-08-1380. 

Voornoemde Gerardus zvw Conrardus Writer droeg over aan Nijcholaus 

van Berkel 2½ morgen land van voornoemde wijlen Conrardus, naast de 

plaats gnd die Twintig Morgen. Katherina wv voornoemde Conrardus deed 
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afstand van haar vruchtgebruik. 

 

Dictus Gerardus filius quondam Conrardi Writer duo et dimidium 

iugera terre dicti quondam Conrardi sita iuxta locum dictum die 

Twentich Mergen ut dicebat supportavit Nijcholao de Berkel 

promittens warandiam et obligationem deponere. Quo facto Katherina 

relicta dicti quondam Conrardi cum tutore super suo usufructu et 

jure ad opus dicti Nijcholai promittens cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 144v 09 vr 31-08-1380. 

Voornoemde Gerardus zvw Conrardus droeg over aan Nijcholaus van 

Berkel een erfpacht van 9 lopen rogge, die Theodericus zvw 

Theodericus van Spreeuwel verschuldigd is aan voornoemde wijlen 

Conrardus, gaande uit zijn erfgoederen in Hilvarenbeek. Voornoemde 

Katherina deed afstand van haar vruchtgebruik. 

 

Dictus Gerardus filius quondam Conrardi hereditariam paccionem 

(dg: pan) novem lopinorum siliginis quam Theodericus filius 

quondam Theoderici de Spreeuwel dicto quondam Conrardo solvere 

tenetur hereditarie ex hereditatibus suis sitis in parochia de 

Hildware Beke ut dicebat supportavit Nijcholao de Berkel 

promittens ut supra. Quo facto (dg: dict) Katherina predicta (dg: 

suo) cum tutore (dg: tut) super suo usufructu etc ut supra. 

 

BP 1176 p 144v 10 do 30-08-1380. 

Gerardus zvw Conrardus Writer beloofde aan Nijcholaus van Berkel 400 

Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer promisit super omnia 

Nijcholao de Berkel CCCC Brabant dobbel ad monitionem 

persolvendos. Testes Meus et Lonijs datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1176 p 144v 11 ma 03-09-1380. 

Ghisbertus zv Johannes van den Bruggen verkocht aan zijn zwager 

Ghisbertus gnd Met Ghemake de navolgende erfgoederen, gelegen onder 

Helvoirt, (1) een stuk land en een stuk beemd, gelegen voorbij de 

plaats gnd het Zand, tussen Johannes van Helvoert enerzijds en 

Johannes van de Brugge de jongere anderzijds, (2) een stuk land naast 

de kerk van Helvoirt, tussen Nijcholaus gnd Coel van Lijemde 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) 1/8 deel, behorend aan 

voornoemde Ghisbertus, in een heidekamp, naast de plaats gnd 

Loervoert, tussen wijlen Arnoldus Berwout enerzijds en Godefridus 

Grieten soen anderzijds, (4) 1/8 deel in 4½ bunder heide, ter plaatse 

gnd die Roeden, tussen Johannes Willems soen en zijn mede-erfgenamen 

enerzijds en Godefridus Weijhaze anderzijds, (5) 1/8 deel in ½ bunder 

heide aldaar, tussen voornoemde Godefridus Weijhaze enerzijds en 

Henricus Oneven anderzijds, belast met (a) de hertogencijns, (b) 

cijnzen aan de heren van Sint-Truiden, (c) een erfpacht van 4 lopen 

rogge, (d) 1/8 deel van een b-erfcijns van 20 schelling, (e) 1/8 deel 

van 15 schelling, (f) 1/8 deel van 18 penning gemeen ?paijment. 

 

Ghisbertus filius Johannis van den Bruggen (dg: sextariata) 

hereditates infrascriptas sitas infra parochia de Helvoert primo 

videlicet (dg: sexta) peciam terre #et peciam prati# (dg: sitam in 

p) sitam ultra locum dictum tSant inter hereditatem Johannis de 

Helvoert ex uno et inter hereditatem Johannis de Ponte junioris ex 

alio item peciam terre sitam iuxta ecclesiam de Helvoert inter 

Nijcholai dicti Coel de Lijemde ex uno et inter communem plateam 

ex alio item octavam partem ad dictum Ghisbertum spectantem in 

campo merice sito iuxta locum dictum (dg: Lor) Loervoert inter 
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hereditatem quondam Arnoldi Berwout ex uno et inter hereditatem 

Godefridi Grieten soen ex alio item octavam partem ad se 

spectantem in (dg: qu) quatuor et dimidio bonariis merice sitis ad 

locum dictum die Roeden inter hereditatem Johannis Willems soen et 

suorum coheredum ex uno et inter hereditatem Godefridi Weijhaze ex 

alio et octavam partem ad se spectantem in dimidio bonario terre 

mericalis sito ibidem inter hereditatem dicti Godefridi Weijhaze 

ex uno et inter hereditatem Henrici Oneven ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Ghisberto dicto Met Ghemake suo sororio 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

domini ducis #et dominorum sancte Gertrudis# et hereditaria 

paccione quatuor lopinorum siliginis et octava parte de 

hereditario censu XX solidorum et octava parte quindecim solidorum 

et octava parte (dg: XXVIII) #XVIII# denariorum communis! exinde 

solvendis. Testes Rover et Neijsel datum secunda post Egidii. 

 

BP 1176 p 144v 12 ma 03-09-1380. 

Henricus van der Brugge verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van der Brugge prebuit et reportavit. Datum supra. 

 

BP 1176 p 144v 13 ma 03-09-1380. 

Voornoemde Ghisbertus zv Johannes van der Bruggen droeg over aan zijn 

zwager Ghiselbertus gnd Met Ghemake 1/8 deel in de navolgende 

erfcijnzen, (1) een b-erfcijns van 5 schelling paijment, die kinderen 

gnd Didden Kijnderen, (2) een erfcijns van 21 penning gemeen 

paijment, die kinderen gnd Nodekens Kijnderen aan voornoemde Johannes 

van der Bruggen betaalden, uit erfgoederen onder Helvoirt. 

 

Dictus (dg: ven) Ghisbertus filius Johannis van der Bruggen (dg: 

hereditarios census infrascriptos) octavam partem ad se spectantem 

in censibus hereditariis infrascriptis primo videlicet in 

hereditario censu quinque solidorum pagamenti quos liberi dicti 

Didden Kijnderen (dg: solvere tenentur e) et in hereditario censu 

(dg: XXVIII) #XXI# denariorum communis pagamenti quem liberi dicti 

Nodekens Kijnderen (dg: item) dicto Johanni van der Bruggen 

solvere consueverunt annuatim et hereditarie ex hereditatibus 

sitis infra parochiam de Helvoert hereditarie supportavit 

Ghiselberto dicto Met Ghemake (dg: pro) suo sororio promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 p 144v 14 wo 05-09-1380. 

Ghisbertus Lijsscap de jongere en Johannes van Neijnsel beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 50 oude Franse schilden met Sint-Martinus 

aanstaande te betalen, op straffe van 3. 

 

Ghisbertus Lijsscap junior et Johannes de Neijnsel promiserunt 

Philippo Jozollo etc L aude scilde Francie ad Martini proxime 

persolvenda sub pena 3. Testes Rover et Neijnsel datum quarta post 

Egidii. 

 

BP 1176 p 144v 15 wo 05-09-1380. 

(dg: Metta dvw Johannes gnd van de Hof). 

 

(dg: Metta filia quondam Johannis dicti de Curia cum tutore). 

 

BP 1176 p 144v 16 wo 05-09-1380. 

Destijds had Metta dvw Johannes gnd van der Hoven alle goederen van 

wijlen Johannes van Winckendonc en diens vrouw Yda gnd Telders 

verworven van Petrus zvw Arnoldus gnd Clerc van Andwerpia. 
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Thans verkocht voornoemde Metta aan Wiskinus zvw Theodericus gnd 

Neven soen van Ghiessen95 (1) een huis en erf van voornoemde wijlen 

Johannes van Winckendonc en Yda, in Den Bosch, in de 

Kleerherstellersstraat, naast erfgoed van wijlen Theodericus Roseken, 

(2) een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een vak in het 

gewanthuis in Den Bosch, welke cijns voornoemde wijlen Johannes van 

Wiklendonc verworven had van Margareta wv Nijcholaus van Riel. 

 

Notum sit universis quod cum Metta filia quondam Johannis dicti de 

Curia omnia (dg: bona) et singula bona mobilia et immobilia 

hereditaria atque parata quondam Johannis de Winckendonc et Yde 

dicte Telders sue uxoris ubicumque locorum consistentia sive sita 

erga Petrum filium quondam Arnoldi dicti Clerc de Andwerpia 

acquisivisset prout in quibusdam litteris constituta igitur coram 

scabinis infrascriptis dicta Metta cum tutore domum et aream 

dictorum quondam Johannis de Winckendonc #et Yde sue uxoris# sitam 

in Busco in vico reparatorum veterum vestium iuxta hereditatem 

quondam Theoderici Roseken atque hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex quodam stallo dicto communiter vacke sito in Busco supra domum 

pannorum quem censum dictus quondam Johannes de Wiklendonc erga 

Margaretam relictam quondam Nijcholai de Riel acquisiverat 

hereditarie vendidit Wiskino filio quondam Theoderici dicti Neven 

soen de Ghiessen supportavit cum omnibus litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Heijme et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 p 144v 17 wo 05-09-1380. 

Metta dv Henricus Cremers verwerkte haar recht tot vernaderen. 

 

Metta filia Henrici (dg: Cremer) Cremers (dg: dicti) prebuit et 

cum tutore reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 144v 18 wo 05-09-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoopster 29 Brabantse 

dobbel met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicte venditrici XXIX Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf4 D 08 f.145. 

 in profesto Egidii: vrijdag 31-08-1380. 

 in festo Egidii: zaterdag 01-09-1380. 

 Secunda post Egidii: maandag 03-09-1380. 

 Quinta post Egidii: donderdag 06-09-1380. 

 anno LXXX mensis septembris die quinto: woensdag 05-09-1380. 

 

BP 1176 p 145r 01 vr 31-08-1380. 

Gerardus zvw Conrardus Writer beloofde aan zijn zwagers Wijnricus 

Screijnmaker en Johannes Berns soen bij de deling van de goederen die 

voornoemde wijlen Conrardus heeft nagelaten resp. die Katherina wv 

voornoemde Conrardus na zal laten, 293 Brabantse dobbel in te 

brengen. De brief overhandigen aan voornoemde Wijnricus. 

 

[Gerardus] filius quondam Conrardi Writer promisit super omnia 

Wijnrico Screijnmaker et Johanni Berns soen suis (dg: generis) 

                         
95 Zie → BP 1178 f 027r 01 za 14-03-1388, Truda wv Henricus Posteel, die gekocht had 
van Wiskinus gnd Wisken zvw Theodericus gnd Neven soen van Ghiessen, verkocht dit huis 

en erf en de cijns aan Willelmus die Buser zv Rolandus. 
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#[soror]iis# quod si ipse Ge[rardus ad divisionem] fiendam de 

bonis que dictus quondam Conrardus in sua morte reliquit et 

Katherina relicta eiusdem quondam Conrardi in sua morte post 

relinquet [venire] voluerit quod ipse ad illam divisionem 

importabit CC et nonaginta tres Brabant dobbel ante ad huiusmodi 

divisionem venire poterit. Testes Scrage et Lo[nijs datum] in 

profesto Egidii. Tradetur littera dicto Wijnrico. 

 

BP 1176 p 145r 02 za 01-09-1380. 

Johannes van Padbroec en Rutgherus Cort beloofden aan de secretaris, 

tbv hr Johannes van Hemert ridder, 38 oude schilden met Kerstmis 

aanstaande te betalen. 

 

Johannes de Padbroec et Rutgherus Cort promisit! mihi ad opus 

domini Johannis de Hemert militis XXXVIII aude scilde seu valorem 

[ad] nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes Cnode et 

Neijnsel datum in festo Egidii. 

 

BP 1176 p 145r 03 ma 03-09-1380. 

Theodericus Kepken beloofde aan Theodericus Sceijvel 41 oude schilden 

en 12 plakken met Sint-Martinus aanstaande te betalen. 

 

Theodericus Kepken promisit Theoderico Sceijvel XLI aude scilde et 

XII placken ad Martini proxime persolvendos. Testes (dg: Cnode et) 

Scrage et Neijnsel datum secunda post Egidii. 

 

BP 1176 p 145r 04 ma 03-09-1380. 

Theodericus Kepken beloofde aan Johannes Wederhout 14 lichte 

schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, en 4 plakken met Sint-

Martinus aanstaande te betalen. 

 

Theodericus Kepken promisit Johanni Wederhout XIIII licht scild 

XII plack pro scilt computato et IIII plack ad Martini proxime 

persolvenda. Testes Cnode et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 p 145r 05 ma 03-09-1380. 

Matheus, Elizabeth en Weijndelmoedis, kvw Marcelius van den Haghen, 

verklaarden ontvangen te hebben van Gerardus Balijart 36 oude 

schilden, die hij afgelopen Sint-Jan aan hen verschuldigd was. 

 

Matheus Elizabeth et Weijndelmoedis #liberi quondam Marcelii van 

den Haghen# recognoverunt eis fore satisfactum a Gerardo Balijart 

a XXXVI aude scilde quos (dg: sibi) eis debebat nativitatis 

Johannis proxime preterito prout hoc et alia in litteris 

scabinorum continetur ut dicebat. Testes Scrage et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1176 p 145r 06 ma 03-09-1380. 

Gerardus zvw Conrardus Writer beloofde Gerardus van Berkel schadeloos 

te houden van 120 oude schilden, door voornoemde Gerardus en Gerardus 

beloofd aan Henricus Jozollo tbv Thomas? etc. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer promisit super omnia quod 

ipse Gerardum de Berkel indempnem servabit a centum et XXti aude 

scilde promissis Henrico Jozollo ad opus Thome? etc #a Gerardo et 

Gerardo predictis# ut dicebat. Testes Heijme et Meus datum supra. 

 

BP 1176 p 145r 07 do 06-09-1380. 

Petrus Valant zvw Henricus Posteel verkocht aan hr Tielmannus 

Scotelleer van Woudrichen priester, voor de duur van diens leven, een 

kamer met ondergrond, waarin hr? Henricus van den Nieuwenhuis placht 
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te wonen, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Kolperstraat 

naar de Peperstraat, tussen het woonhuis van voornoemde Petrus 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Petrus anderzijds, met de haard 

van voornoemde kamer, en 7 voet ledig erfgoed direct naast de kamer 

aan de kant van de Kolperstraat, en met een weg van 4 voet breed, 

lopend van de achterdeur van voornoemde kamer naar voornoemde 7 voet 

en vervolgens met dezelfde breedte als die 7 voet, zoals afgepaald. 

Verkoper en diens broer Arnoldus van Eijcke beloofden lasten af te 

handelen. 

 

Petrus Valant filius quondam Henrici Posteel quandam cameram cum 

suo fundo #ad se spectantem in qua ?dominus Henricus de Nova Domo 

quondam morari consuevit# sitam in Busco in vico tendente a vico 

dicto Colperstraet versus Peperstraet inter domum habitationis 

#dicti Petri# ibidem ex uno et inter hereditatem dicti Petri ex 

alio #cum camino dicte camere# atque septem pedatas hereditatis 

vacue sitas contigue iuxta dictam cameram versus (dg: versus) 

vicum dictum Colperstraet atque #viam# quatuor (dg: da pedatas 

here padatarum) #pedatas in latitudine continentem# tendentem a 

posteriori janua dicte camere usque ad dictas septem pedatas et 

deinceps ad #eandem# latitudinem dictarum septem pedatarum #prout 

ibidem palate sunt# ut dicebat legitime vendidit domino Tielmanno 

Scotelleer de Woudrichen presbitro (dg: promittens cum t) ab eodem 

ad vitam dicti domini Tielmanni et non ultra possidendam 

promittentes et cum eo Arnoldus de Eijcke eius frater #super 

habita et habenda# warandiam et obligationem et impeticionem 

deponere. Testes Heijme et Scrage datum quinta post Egidii. 

 

BP 1176 p 145r 08 wo 05-09-1380. 

Hiervan een instrument maken. Verkopers beloofden voornoemde hr 

Tielmannus, als die van deze koop af zou willen, of als hij 

uitgewonnen zou worden, schadeloos te houden. Opgesteld in de kamer 

van de schrijvers in aanwezigheid van hr Tielmannus van der Doren, 

Gerisius van Os en diens broer Johannes. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem promiserunt insuper dicti 

venditores super habita et habenda et sub pen... e[?xe]mptionis 

quod si dictus dominus Tielmannus huiusmodi vendicionem pro 

warandia et cetera premissa non tenere #et si evincentur in 

judicio spirituali vel seculari# et dictus dominus Tielmannus de 

premissis quovismodo in judicio spirituali vel (dg: spirituali) 

seculari dampna haberet et (dg: ex) pro huiusmodi in judicio 

spirituali vel seculari oppen.... faceret pro se alium vel alios 

ab huiusmodi omnibus premissis promiserunt dictum dominum 

Tielmannum indempnem huiusmodi dampna et expensas refundere in 

quantum per duas personas probare poterit et docere et fide 

prestita. Acta in camera scriptorum presentibus domino Tielmanno 

de Spina Gerisio de Os et Johanne eius fratre testibus datum anno 

LXXX mensis septembris die quinta hora none. 

 

BP 1176 p 145r 09 do 06-09-1380. 

Henricus Oeden soen van Dijessen droeg over aan zijn broer Arnoldus 

een stuk land in Diessen, ter plaatse gnd op den Hagedoren, tussen 

zijn broer Johannes enerzijds en zijn broer Hermannus anderzijds, 

welk stuk land aan hem gekomen was na overlijden van zijn moeder Oda, 

belast met lasten die Nenna gnd der Nenne van Dijessen, grootmoeder 

van voornoemde Henricus, hieruit had. De brief overhandigen aan zijn 

broer Hermannus. 
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(dg: Arnoldus) #Henricus# Oeden soen de Dijessen peciam terre 

sitam in parochia de Dijessen in loco dicto op den (dg: Haren) 

Haghedoren inter hereditatem Johannis sui fratris ex uno et inter 

Hermanni sui fratris ex alio et quam peciam terre sibi de morte 

quondam Ode sue matris successione advolutam esse dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo suo fratri promittens warandiam et 

obligationem (dg: ex parte) deponere exceptis oneribus #que# Nenna 

dicta der Nenne (dg: de) van Dijessen avia dicti Henrici exinde 

solvere (dg: so) consuevit ut dicebat. Testes Rover et Lonijs 

datum quinta post Egidii. Tradetur littera Hermanno suo fratri. 

 

BP 1176 p 145r 10 do 06-09-1380. 

Arnoldus Oeden soen van Dijessen droeg over aan zijn broer Henricus 

een tuin in Diessen, tussen zijn broer Henricus enerzijds en Johannes 

gnd Yden anderzijds, en de helft in een schuur op deze tuin, welke 

tuin en helft aan hem gekomen waren na overlijden van zijn moeder 

Oda, belast met lasten gnd onraad, die wijlen zijn moeder Oda daaruit 

had. De brief overhandigen aan zijn broer Hermannus. 

 

Arnoldus Oeden soen de Dijessen ortum situm in parochia de 

Dijessen (dg: in l) inter hereditatem Henrici sui fratris ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti Yden ex alio atque medietatem 

ad dictum Arnoldum spectantem in horreo consistente super dictum 

ortum (dg: prout sibi) que ortus et medietas horrei sibi de morte 

quondam Ode sue matris sue matris successione est #sunt# advoluti 

ut dicebat hereditarie supportavit dicto Henrico suo fratri 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus 

dictis onraet que dicta quondam Oda eius mater annuatim exinde 

solvere consuevit. Testes datum supra. Tradetur littera Hermanno 

suo fratri. 

 

BP 1176 p 145r 11 do 06-09-1380. 

Hr Wautgherus van Lijttoijen priester beloofde aan Johannes van 

Eijcke de oudere 19½ Brabantse dobbel, een helft te betalen met Pasen 

(14-04-1381) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (02-06-

1381). 

 

Dominus Wautgherus de Lijttoijen presbiter promisit super omnia 

Johanni de Eijcke seniori XIX et dimidium Brabant dobbel seu 

valorem mediatim pasce et mediatim penthecostes proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 145r 12 do 06-09-1380. 

Henricus van Lent beloofde aan Johannes van Eijcke de oudere 19½ 

Brabantse dobbel, een helft te betalen met Pasen (14-04-1381) en de 

andere helft met Pinksteren aanstaande (02-06-1381). 

 

Solvit. 

Henricus de Lent promisit super omnia Johanni de Eijcke seniori 

XIX et dimidium Brabant dobbel seu valorem mediatim pasce et 

mediatim penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 145r 13 do 06-09-1380. 

Johannes die Snider van Lijttoijen beloofde aan Johannes van Eijcke 

de oudere 19½ Brabantse dobbel, een helft te betalen met Pasen (14-

04-1381) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (02-06-1381). 

 

Solvit. 

Johannes die Snider de Lijttoijen promisit super omnia Johanni de 

Eijcke seniori XIX et dimidium Brabant dobbel seu valorem mediatim 

pasce et mediatim penthecostes proxime persolvendos. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1176 p 145r 14 do 06-09-1380. 

Godefridus Loesken nzv Henricus Mudeken en zijn zwager Nijcholaus 

snijder beloofden aan Johannes van Eijcke de oudere 19½ Brabantse 

dobbel, een helft te betalen met Pasen (14-04-1381) en de andere 

helft met Pinksteren aanstaande (02-06-1381). 

 

Solvit. 

Godefridus Loesken filius naturalis Henrici Mudeken et Nijcholaus 

sartor eius sororius promiserunt indivisi Johanni de Eijcke 

seniori XIX et dimidium Brabant dobbel seu valorem mediatim pasce 

et mediatim penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 145r 15 do 06-09-1380. 

Johannes van Eijcke de oudere beloofde hr Wautgherus van Lijttoijen 

priester, Henricus van Lent, Johannes die Snider, Godefridus Loesken 

nzv Henricus Mudeken en zijn zwager Nijcholaus snijder, garantie mbt 

de korentiende, behorend aan de investiet van Lijttoijen, van het 

lopend jaar, dat afgelopen Sint-Jan begon. De brief overhandigen aan 

hr Wautgherus. 

 

Johannes de Eijcke senior promisit super omnia domino Wautghero de 

Lijttoijen presbitro Henrico de Lent Johanni die Snider Godefrido 

Loesken filio naturali Henrici Mudeken Nijcholao sartori eius 

sororio quod ipse eisdem de decima bladi spectante ad investitum 

de Lijttoijen (dg: de) anni presentis qui annus incepit in festo 

(dg: penth) nativitatis Johannis proxime preterito contra omnes 

juri de hoc comparere voluentes prestabit warandiam. Testes datum 

supra. Tradetur littera domino Wautghero. 

 

BP 1176 p 145r 16 do 06-09-1380. 

(dg: Fredericus zvw Johannes Grieten soen van Boect). 

 

(dg: Fredericus filius quondam Johannis Grieten soen de Boect d). 

 

BP 1176 p 145r 17 do 06-09-1380. 

Johannes Cuper verkocht aan Theodericus Jongher (1) een stuk land gnd 

dat Langreitsel, in Dinther, ter plaatse gnd dat Reitsel, tussen Yda 

gnd des Heijlts enerzijds en wijlen Johannes Middelrode van der Aa 

anderzijds, (2) met een stukje beemd nabij voornoemd stuk land 

gelegen, strekkend tot aan Arnoldus Heijme, (3) 3 lopen land gnd dat 

Rode Land, in Dinther, ter plaatse gnd dat Reitsel, tussen de jkr van 

Helmond enerzijds en Theodericus Rummel anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Theodericus Jongher, belast met 1½ oude 

groot aan Walramus zvw hr Johannes van Berchem ridder. 

 

Johannes Cuper peciam terre dictam dat Langreijtsel sitam in 

parochia de Dijnter in loco dicto dat Reijtsel inter hereditatem 

Yde dicte des Heijlts ex uno et inter hereditatem quondam Johannis 

Middelrode van der Aa ex alio cum particula (dg: particula) 

#prati# sita iuxta dictam peciam terre (dg: .) tendente ad 

hereditatem Arnoldi Heijme atque tres lopinatas terre dictas dat 

Rode Lant sitas in (dg: dictis) parochia et loco predictis inter 

hereditatem domicelli de Helmont ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Rummel ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Theoderici Jongher ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico 

Jongher predicto promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis uno et dimidio grossis #antiquis# (dg: domino de) Walramo 

filio quondam domini Johannis de Berchem militis exinde solvendis 
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ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 145r 18 do 06-09-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 20 Brabantse dobbel 

met Pasen (14-04-1381) aanstaande te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XX Brabant dobbel seu 

valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 145r 19 do 06-09-1380. 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker gaf uit aan Ghibo Hout van Scijnle (1) 

een stuk beemd gnd die Hagel Bos, in Schijndel, tussen erfgoed van 

het klooster van Sint-Clara in Den Bosch enerzijds en het water gnd 

die Aa anderzijds, (2) een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd die 

Loe, tussen hr Albertus Buc enerzijds en Henricus Weijgerganc 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) cijnzen aan de hr 

Ludovicus van Berlaer, en thans voor (b) een n-erfcijns van 4 pond 5 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Ghibo tot onderpand (3) een b-erfcijns van 40 

schelling voornoemd geld, gaande uit 8 bunder land in Eilde, tussen 

Nijcholaus Hagen enerzijds en wijlen Reijnerus Willems anderzijds. 

 

Solvit 3 plack. 

Nijcholaus dictus Coel Keelbreker peciam prati dictam die Haghel 

Bossche sitam in parochia de Scijnle inter hereditatem conventus 

sancte Clare in Busco ex uno et inter (dg: hereditatem) aquam 

dictam die Aa ex alio et peciam terre sitam in parochia de 

Berlikem in loco dicto die Loe inter hereditatem domini Alberti 

Buc ex uno et inter hereditatem Henrici Weijgerganc ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium (dg: pact) censum Ghiboni Hout de 

Scijnle ab eodem hereditarie possidendam pro censibus domini 

Ludovici de Berlaer exinde solvendis dandis etc [atque] pro 

hereditario censu quatuor librarum et quinque solidorum monete 

dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Johannis ex premissis 

promittens warandiam #pro premissis# et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad [maiorem] securitatem 

solucionis dicti census dictus Ghibo hereditarium censum XL 

solidorum monete predicte solvendum hereditarie ex octo bonariis 

terre sitis in Eilde inter hereditatem Nijcholai Hagen ex uno et 

inter hereditatem quondam Reijneri Willems ex alio ut dicebat ad 

pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 D 09 f.145v. 

 Quinta post Egidii: donderdag 06-09-1380. 

 in vigilia nativitatis Marie: vrijdag 07-09-1380. 

 

BP 1176 p 145v 01 do 06-09-1380. 

....... ....... beloofde aan zijn broer Henricus 1000 oude schilden 

na maning te betalen. 

 

....... ....... promisit super omnia Henrico suo fratri mille aude 

scilde ad monitionem persolvenda. Testes Rover et Lonijs predictus 

datum quinta post Egidii. 

 

BP 1176 p 145v 02 do 06-09-1380. 

Gertrudis wv Johannes zvw Arnoldus Blans van Zeelst droeg over aan 

haar broer Willelmus zvw Henricus Zonderwijc een erfpacht van 7 lopen 

rogge, maat van Oerle, die haar voornoemde broer Willelmus met 

Lichtmis placht te leveren aan voornoemde wijlen Johannes, gaande uit 

(1) een stuk land gnd dat Hederik Stuk, in Zonderwijk, tussen erfgoed 

van het huis van Postel enerzijds en wijlen Arnoldus gnd Milter 
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anderzijds, (2) een eusel gnd die Meert, in Zonderwijk, tussen 

Jacobus gnd Rademaker enerzijds en voornoemde wijlen Arnoldus Milter 

anderzijds. Henricus van Heijst en Henricus zvw Henricus van 

Zonderwijc deden afstand. Voornoemde Henricus van Heijst beloofde dat 

Theodericus zvw Arnoldus van der Heijden afstand zal doen. 

 

[Gertr]udis f relicta #quondam# Johannis filii quondam #Arnoldi# 

Blans de Zeelst cum tutore hereditariam paccionem septem lopinorum 

siliginis mensure de Oerle quam Willelmus filius Henrici quondam 

Zonderwijc dicto quondam Johanni solvere consuevit hereditarie 

purificatione ex pecia terre dicta dat Hederic Stuc sita in 

parochia de Zonderwijc inter hereditatem domus de Postula ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi #quondam# dicti Milter ex alio et ex 

(dg: pecia) pascua dicta eeusel dicta communiter die Meert sita in 

dicta parochia inter hereditatem Jacobi dicti Rademaker ex !alio et 

inter hereditatem dicti quondam Arnoldi Milter ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit #supportavit# dicto Willelmo #suo fratri# 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem deponere. Quo 

facto Henricus de Heijst (dg: Theodericus van der Heijden filius 

Arnoldi) et Henricus filius quondam Henrici de Zonderwijc super 

dicta paccione et jure ad (dg: d) opus dicti emptoris 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere insuper dictus Henricus de Heijst promisit super 

omnia quod Theodericus filius Arnoldi #quondam# van der Heijden 

super dicta paccione faciet renunciare. Testes Rover et Lonijs 

datum quinta post Egidii. 

 

BP 1176 p 145v 03 do 06-09-1380. 

Johannes van Doerne en Johannes zvw Bruijstinus van Andel beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 80 oude Franse schilden met Sint-Martinus 

aanstaande te betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes de Doerne Johannes filius quondam Bruijstini de Andel 

promiserunt Philippo Jozollo etc LXXX aude scilde Francie ad 

Martini proxime persolvenda sub pena (dg: V) IIII. Teestes datum 

supra. 

 

BP 1176 p 145v 04 do 06-09-1380. 

Fredericus zvw Johannes gnd Grieten soen van Boect gaf uit aan 

Johannes zv Johannes van Vroenhoven een stuk land in Son, tussen 

zekeren der Berneer enerzijds en erfgoed behorend aan het 

leprozenhuis nabij Den Bosch anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

de grondcijnzen, gaande uit alle erfgoederen die waren van 

Theodericus van Mierfelt, gelegen in Son, en thans voor een erfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

De ander beloofde op verband van het onderpand en zijn andere 

goederen. 

 

Duplicetur. Solvit 2 plack. 

Fredericus filius quondam Johannis dicti (dg: Gri) Grieten soen de 

Boect peciam terre sitam in parochia de Zon inter hereditatem 

dictorum (dg: Be) der Berneer ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad domum leprosorum prope Buscum ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Johanni filio Johannis de 

Vroenhoven ab eodem hereditarie possidendam pro censibus dominorum 

fundi ex omnibus hereditatibus que fuerant Theoderici de Mierfelt 

solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco et unius modii siliginis mensure de Zon 

danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in Busco tradenda 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit #super omnia et ex 
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ceteris suis bonis# promisit insuper dictus Johannes super omnia 

quod ipse omnes census (dg: solve) dominorum fundi solvendos ex 

hereditatibus (dg: quondam) que fuerant Theoderici de Mierfelt 

#sitis in parochia de Zon# perpetue taliter solvet sic quod 

Frederico predicto dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 145v 05 do 06-09-1380. 

Voornoemde Fredericus zvw Johannes gnd Grieten soen van Boect 

beloofde aan voornoemde Johannes zv Johannes van Vroenhoven een 

erfpacht van 1 lopen rogge, maat van Son, met Kerstmis in Son te 

leveren, gaande uit een stuk land gnd die Kromme Akker, in Son, ter 

plaatse gnd tot Espe, tussen Arnoldus Boest enerzijds en Johannes van 

den Witvenne anderzijds. 

 

Solvit. 

Dictus Fredericus promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 

filio (dg: quondam) Johannis de Vroenhoven hereditariam paccionem 

unius lopini siliginis mensure de Zon hereditarie (dg: p) 

nativitatis Domini et in Zon tradendam ex pecia terre dicta die 

Crumme Acker sita in parochia de Zon ad locum dictum tot Espe 

inter hereditatem Arnoldi Boest ex uno et inter hereditatem (dg: 

Arnoldi van d) Johannis van den Witvenne ex alio ut dicebat. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 145v 06 do 06-09-1380. 

Voornoemde Fredericus zvw Johannes gnd Grieten soen van Boect droeg 

over aan voornoemde Johannes zv Johannes van Vroenhoven alle cijnzen, 

die aan Theodericus van Mierfelt gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders, gaande uit erfgoederen gelegen onder Son. 

 

Solvit. 

Dictus Fredericus omnes census qui Theoderico de Mierfelt de morte 

quondam suorum parentum successione sunt advoluti quoque locorum 

(dg: infra parochiam) ex hereditatibus infra parochiam de Zonne 

sitis solvendos ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni 

filio Johannis de Vroenhoven promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 p 145v 07 do 06-09-1380. 

Godefridus Peters soen van der Woerdt beloofde aan Jacobus zvw 

Johannes Roest 19½ oude Franse schild met Sint-Remigius over een jaar 

te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Godefridus Peters soen van der Woerdt promisit Jacobo filio 

quondam Johannis Roest XIX et dimidium aude scilde Francie (dg: 

ad) a Remigii proxime ultra annum persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 145v 08 do 06-09-1380. 

Lambertus zvw Lambertus Smit van Middelrode gaf uit aan Arnoldus van 

den Beirgelen een stuk beemd in Berlicum, ter plaatse gnd in Geen 

Woud, tussen wijlen Godefridus van Erpe enerzijds en Arnoldus van 

Berlikem anderzijds, met een eind strekkend aan Heijlwigis 

Hoppenbrouwers en met het andere eind aan Hermannus Drinchellinc; de 

uitgifte gescheidde voor de grondcijnzen en thans voor een 

n-erfcijns96 van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen. Slechts 

op te geven met 10 pond voornoemd geld eens aan voornoemde Lambertus. 

 

                         
96 Zie → BP 1178 f 389r 08 ±ma 27-06-1390, overdracht van de cijns. 
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Solvit Arnoldus 3 plack. 

Lambertus filius quondam Lamberti Smit de Middelrode peciam prati 

sitam in parochia de Berlikem in loco dicto in Gheen Waut inter 

hereditatem quondam Godefridi de Erpe ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi de Berlikem ex alio tendentem cum uno fine Heijlwigis 

Hoppenbrouwers (dg: ex uno et inter her) cum reliquo ad 

hereditatem Hermanni Drinchellinc ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Arnoldo van den Beirgelen ab eodem hereditarie possidendam 

pro censibus dominorum fundi exinde de jure solvendis etc et pro 

hereditario censu XL solidorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie (dg: Martini) nativitatis (dg: et pro) ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et non dimittet neque resignabit nisi cum X libris 

dicte #monete# dicto Lamberto semel dandis ut dictus Arnoldus 

promisit. Testes Scrage et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 p 145v 09 do 06-09-1380. 

Zebertus van den Westlaken verhuurde aan Cristianus van der Heijden 

(1) een kamp onder de vrijdom van Den Bosch, tussen een gemene weg 

enerzijds en Rutgherus van der Hellen anderzijds, met een eind 

strekkend aan Arnoldus van Wetten, (2) een stuk land en stuk beemd 

aldaar, tussen een gemene weg enerzijds en het water gnd die Meer 

anderzijds, voor een periode van 5 jaar, ingaande Sint-Martinus 

aanstaande, elk jaar voor 11 Brabantse dobbel, een helft te betalen 

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

Sint-Jan aanstaande. Cristianus zal geen hout zagen, tenzij nodig 

voor het onderhoud van de hekken, en dat hout zal hij nergens zagen, 

behalve op plaatsen door voornoemde Zebertus aangewezen. De rest van 

het hout zal Zebertus zagen waar hij wil. Zebertus heeft recht van 

weg over deze erfgoederen, naar andere erfgoederen van hem. 

 

Solvit Zebertus. Solvit Cristianus 3 plack. 

Zebertus van den Westlaken (dg: pe) quendam campum situm infra 

libertatem oppidi de Busco inter communem plateam #ex uno# et 

inter hereditatem Rutgheri van der Hellen ex alio tendentem cum 

uno fine ad hereditatem Arnoldi de Wetten atque peciam terre et 

peciam prati (dg: ad se spectantes) sitas ibidem inter (dg: here) 

communem plateam ex uno et inter aquam dictam die Meer ex alio ut 

dicebat locavit recto locacionis modo Cristiano van der Heijden ab 

eodem ad spacium quinque annorum (dg: datum ..) post Martini 

#proxime futurum# deinceps sine medio sequentium possidendum #anno 

quolibet# pro XI Brabant dobbel seu valorem dandis sibi ab alio 

mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo termino 

nativitatis Johannis proxime hoc addito quod (dg: non) dictus 

Cristianus non secabit aliqua ligna supra dictas hereditates nisi 

queque indiguerit pro conservacione sepium earundem et illa ligna 

seu ramos #non# secabit ali[c/d?]ubi nisi in illis locis a quibus 

hoc a dicto Zeberto fuerit demonstratum? et reliqua ligna dictus 

Zebertus (dg: Ze) secabit (dg: v) quo voluerit sine contradictione 

dicti Cristiani promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia salvo! dicto 

Zeberto via (dg: -s) eundi et redeundi per dictas hereditates ad 

suas alias hereditates ibidem sitas. Testes Cnode et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1176 p 145v 10 do 06-09-1380. 

Katherina wv Godefridus Gruwels droeg over aan haar kinderen Gerardus 

en Lambertus het vruchtgebruik in een huis, erf en tuin in Den Bosch, 

aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels Poort, 

tussen erfgoed van Gerardus gnd Broes soen enerzijds en erfgoed van 



Bosch’ Protocol jaar 1380 02. 

 

215 

wijlen Henricus van Berze anderzijds. 

 

Katherina relicta quondam Godefridi Gruwels cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in domo area et orto sitis in Busco ad 

finem vici Hijntamensis extra portam dictam Pijnappels Port inter 

hereditatem Gerardi dicti Broes soen ex uno et inter hereditatem 

quondam Henrici de Berze ex alio ut dicebat supportavit Gerardo et 

Lamberto suis liberis promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Scrage et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1176 p 145v 11 do 06-09-1380. 

Voornoemde Katherina wv Godefridus Gruwels droeg over aan haar 

kinderen Gerardus en Lambertus het vruchtgebruik in ¼ deel, behorend 

aan voornoemde wijlen Godefridus, in de windmolen van Schijndel en in 

de watermolen gnd te Steen in Berlicum. 

 

Dicta Katherina cum tutore suum usufructum competentem in quarta 

parte que ad dictum quondam Godefridum spectare consuevit in 

molendino venti de Scijnle et in molendino aquatili dicto te Steen 

sito in in parochia de Berlikem cum suis attinentiis et jure 

universis ut dicebat supportavit Gerardo et Lamberto suis liberis 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 145v 12 vr 07-09-1380. 

Voornoemde Gerardus en Lambertus, kv Katherina wv Godefridus Gruwels, 

verkochten voornoemd huis97, erf en tuin van wijlen Godefridus Gruwel 

aan Ghibo zv Ghibo gnd Rovers soen van der Lijnden, belast met 4 pond 

12 schelling. 

 

Dictus Gerardus et Lambertus dictam domum aream et ortum quondam 

Godefridi Gruwel (dg: he) ut supra hereditarie vendiderunt Ghiboni 

filio Ghibonis dicti Rovers soen van der Lijnden promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor libris et XII 

solidis monete exinde solvendis. Testes Heijme et Cnode datum in 

vigilia nativitatis Marie. 

 

BP 1176 p 145v 13 vr 07-09-1380. 

Henricus Buekentop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Buekentop prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 p 145v 14 vr 07-09-1380. 

Voornoemde Gerardus zvw Godefridus Gruwel droeg over aan zijn broer 

Lambertus de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van 

voornoemde Godefridus, resp. die aan hem zal komen na overlijden van 

zijn moeder voornoemde Katherina, in voornoemd ¼ deel van voornoemde 

molens. 

 

Dictus (dg: Lambertus) Gerardus filius quondam Godefridi Gruwel 

medietatem #sibi de morte dicti Godefridi advolutam et post mortem 

dicte Katherine sue matris advolvendam et de qua suum resignavit 

suum usufructum# ad se spectantem in dicta parte (dg: .) dictorum 

molendinorum cum suis attinentiis hereditarie supportavit Lamberto 

suo fratri promittens (dg: v) ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

                         
97 Zie → BP 1184 f 341r 06 vr 21-05-1406 (1), niet afgewerkt contract van een 
erfdeling, waarin dit huis zou komen aan Ghibo zvw Ghibo zvw Ghibo Rovers soen van den 

Broec alias gnd van der Lijnden. 
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BP 1176 p 145v 15 vr 07-09-1380. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan zijn moeder Katherina een lijfrente 

van 4 pond geld, op het leven van Jutta ndv Elizabeth Moijen, met 

Pasen te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia se daturum et soluturum 

Katherine sue matri vitalem pensionem quatuor librarum monete anno 

quolibet ad vitam (dg: di) Jutte filie naturalis Elizabeth Moijen 

et non ultra pasce ex omnibus suis bonis quoque sitis. Testes 

datum supra. 

 

1176 mf4 D 10 f.146. 

 in vigilia nativitatis Marie: vrijdag 07-09-1380. 

 in festo nativitatis Marie: zaterdag 08-09-1380. 

 in profesto nativitatis Marie: vrijdag 07-09-1380. 

 Secunda post nativitatis Marie: maandag 10-09-1390. 

 Quarta post nativitatis Marie: woensdag 12-09-1380. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 13-09-1380. 

 

BP 1176 f 146r 01 vr 07-09-1380. 

Mathijas Cleijnael verkocht aan Henricus Hadewigen soen een 

n-erfcijns van 30 schelling geld, een helft te betalen met ?Kerstmis 

en de andere helft met ......., gaande uit huis98,99 en erf van 

verkoper in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen Andreas Tijmmerman 

enerzijds en Walterus van Vucht bontwerker, reeds belast met een 

b-erfcijns van 3 pond 19 schelling voornoemd geld. 

 

[Mathij100]as Cleijnael hereditarie vendidit Henrico Hadewigen soen 

hereditarium censum XXXta solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim D[omini et] mediatim (dg: Domini) ....... [ex domo et 

area dicti venditoris] sitis in Busco in vico ecclesie inter 

hereditatem Andree Tijmmerman ex uno et inter hereditatem Walteri 

de Vucht pellificis ex alio ut dicebat [promittens] wa[randiam et] 

al[iam obligationem deponere excepto] hereditario censu III 

librarum XIX solidorum dicte monete exinde prius solvendo. Testes 

Heijme et Cnode datum in vigilia nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 146r 02 vr 07-09-1380. 

Wijnricus Screijnmaker maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Gerardus zvw Conrardus Writer. 

 

Wijnricus Screijnmaker omnes vendiciones et alienaciones factas a 

Gerardo filio quondam Conrardi Writer calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 146r 03 vr 07-09-1380. 

Theodericus Berwout maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Gerardus zvw Conrardus Writer. 

 

Theodericus Berwout omnes vendiciones et alienaciones factas a 

Gerardo filio quondam Conrardi Writer calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 146r 04 za 08-09-1380. 

Johannes Bac Berthouts soen droeg over aan Elizabeth dvw Leonius van 

                         
98 Zie ← BP 1176 f 117r 14 ma 12-09-1379, verkoop erfcijns uit dit 

huis. 
99 Zie → BP 1178 f 218v 07 do 11-03-1389, verkoop erfcijns uit dit 

huis. 
100 Aanvulling op basis van BP 1176 f 117r 14. 
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Kessel zijn vruchtgebruik in alle goederen, waarin wijlen jkvr 

Alveradis dvw Theodericus gnd Bloet ev voornoemde Johannes was 

overleden, gelegen onder Kessel. 

 

Johannes Bac Berthouts soen suum usufructum sibi competentem in 

omnibus bonis in quibus (dg: Al) domicella #quondam# Alveradis 

filia (dg: The) quondam Theoderici dicti Bloet uxoris olim dicti 

Johannis decessit quoque locorum infra parochiam de Kessel 

situatis ut dicebat supportavit Elizabeth filie quondam Leonii de 

Kessel promittens ratam #servare# (dg: et obligationem) et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: ..). Testes Meus et Scrage 

datum in festo nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 146r 05 za 08-09-1380. 

Voornoemde jkvr Elizabeth dvw Leonius van Kessel droeg voornoemd 

vruchtgebruik over aan Willelmus van Hees en Willelmus Gielijs soen 

van Kessel. 

 

Dicta domicella Elizabeth cum tutore (dg: suu) #dictum# usufructum 

supportavit Willelmo de Hees et Willelmo (dg: de) Gielijs soen de 

Kessel promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 146r 06 za 08-09-1380. 

Elizabeth dvw Leonius van Kessel, Willelmus van Hees en Willelmus 

Gielijs soen van Kessel beloofden aan Johannes Bac Berthouts soen een 

lijfrente101,102,103,104 van 12 oude schilden, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit al hun goederen. 

 

Elizabeth filia quondam Leonii de Kessel cum tutore Willelmus de 

(dg: Heze) Hees et Willelmus Gielijs soen de Kessel promiserunt 

indivisi super omnia habenda et habenda #se daturos et soluturos# 

Johanni Bac Berthouts soen vitalem pensionem duodecim aude scilde 

anno quolibet ad vitam dicti Johannis Martini et pro primo termino 

ultra annum ex omnibus et singulis suis bonis habitis et habendis 

quoque consistentibus sive sitis ut dicebant et cum mortuus fuerit 

erunt quiti. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 146r 07 za 08-09-1380. 

Voornoemde Elizabeth dvw Leonius van Kessel beloofde voornoemde 

Willelmus van Hees en Willelmus Gielijs soen van Kessel schadeloos te 

houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Dicta Elizabeth promisit cum tutore super habita et habenda dictos 

W et W indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 146r 08 za 08-09-1380. 

Vervolgens beloofde voornoemde Johannes Bac dat hij, hetgeen bij 

voornoemde Elizabeth van voornoemd vruchtgebruik wordt uitgewonnen, 

in mindering zal brengen op voornoemde lijfrente. 

 

                         
101 Zie → BP 1177 f 231r 03 do 29-03-1386, betaling van achterstallige 

termijnen. 
102 Zie → BP 1179 p 533r 10 za 01-02-1393, machteging om te manen. 
103 Zie → BP 1182 p 844v 01 wo 10-05-1402, machtiging om te manen. 
104 Zie → BP 1183 f 038r 09 wo 31-01-1403, Gerardus van Aa zv 

Bertholdus zv voornoemde Johannes Bac Bertouts soen beloofde 

Elizabeth wv Willelmus van Hees schadeloos te houden van voornoemde 

lijfrente. 
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Notum sit universis quod ita actum sit constitutus igitur dictus 

Johannes (dg: Berto) Bac promisit super omnia quod dicte Elizabeth 

de dicto usufructu aliquid via juris per litteras scabinales de 

Busco seu per litteras scabinales de Kessel #via juris# evincetur 

quod ipse Johannes Bac tantum quantum sibi evictum fuerit ut 

prefertur de dicta pensione vitali defalcabit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 146r 09 vr 07-09-1380. 

Johannes die Crumme en Johannes van Doerne snijder beloofden aan 

Walterus van Hal 18 oude schilden met Lichtmis aanstaande te betalen. 

 

Johannes die Crumme et Johannes de Doerne sartor promiserunt 

Waltero de Hal XVIII aude scilde ad purificationis proxime 

persolvenda. Testes Meus et Neijnsel dqtum in profesto nativitatis 

(dg: Domini) Marie. 

 

BP 1176 f 146r 10 vr 07-09-1380. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 146r 11 ma 10-09-1380. 

Wellinus zvw Egidius gnd Vrancken soen verkocht aan Arnoldus zvw mr 

Nijcholaus van Gravia een (nieuwe) erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Erp, met Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit (1) een stuk land in 

Erp, tussen Elizabeth sv verkoper enerzijds en Henricus bv verkoper 

anderzijds, (2) het deel, dat aan verkoper gekomen was na overlijden 

van zijn voornoemde vader Egidius, resp. dat aan hem zal komen na 

overlijden van zijn moeder Elizabeth, in een huis, tuin en akker, in 

Erp, naast de plaats gnd aan die Voert, tussen Johannes van Loe 

enerzijds en Welonis gnd Wele anderzijds, belast met cijnzen. De 

brief overhandigen aan Henricus Cnode. 

 

Wellinus filius quondam Egidii dicti Vrancken soen hereditarie 

vendidit Arnoldo filio quondam magistri Nijcholai de Gravia 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Erpe 

solvendam hereditarie purificatione et in Erpe tradendam ex pecia 

terre sita in parochia de Erpe (dg: in) inter hereditatem 

Elizabeth sororis dicti venditoris ex uno et inter hereditatem 

Henrici fratris dicti venditoris ex alio et ex (dg: agro d) tota 

parte (dg: sibi) dicto venditori de morte dicti quondam Egidii sui 

patris successione advoluta et post mortem Elizabeth sue matris 

successione advolvenda in domo et orto et agro sitis in parochia 

predicta iuxta locum dictum !ad die Voert inter hereditatem 

Johannis de Loe ex uno et inter hereditatem Welonis dicte Wele ex 

alio ut dicebat promittens (dg: warandiam et ob) super habita et 

habenda warandiam et obligationem (dg: de) aliam deponere exceptis 

censibus exinde prius de jure solvendis et sufficientem facere. 

Testes Cnode et Neijsel datum secunda post nativitatis Marie. 

Traditur Henrico Cnode. 

 

BP 1176 f 146r 12 ma 10-09-1380. 

Arnoldus zvw mr Nijcholaus van Gravia verklaarde met zijn vrouw 

Elizabeth ndv voornoemde Henricus Cnode ontvangen te hebben van 

voornoemde Henricus 50 oude schilden in plaats van erfgoederen. 

Zouden voornoemde Arnoldus en Elizabeth overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaan, na overlijden van hen beiden, deze 50 oude 

schilden naar de erfg van voornoemde Henricus, te beuren uit de 

goederen van voornoemde Arnoldus. 
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Arnoldus filius quondam magistri Nijcholai de Gravia palam 

recognovit se recepisse ab Henrico Cnode cum Elizabeth sua uxore 

filia naturali dicti Henrici nomine dotis tamquam hereditates et 

loco hereditatis L aude scilde et promisit super omnia dicto 

Henrico quod si (dg: dicto) contingat dictos Arnoldum et Elizabeth 

decedere sine prole legitima ab eis pariter (dg: gen) genita vel 

generanda superstite remanente quod extunc L aude scilde (dg: ad) 

post decessum dictorum Arnoldi et Elizabeth amborum ad proximos 

heredes dicti Henrici devolventur recipiendos ex bonis quibusque 

dicti Arnoldi (dg: dat). Testes Meus et Neijsel datum supra. 

 

BP 1176 f 146r 13 ma 10-09-1380. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder en Johannes van Witten beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 90 oude Franse schilden met Sint-Martinus 

aanstaande te betalen, op straffe van 4. 

 

Arnoldus Sta de Penu et Johannes de Witten promiserunt Philippo 

Jozollo etc nonaginta aude scilde #Francie# ad Martini proxime 

persolvenda #sub pena IIII# (dg: testes). Testes Scrage (dg: et 

Neijsel) #Testes Cnode et# #(dg: testes) datum supra#. 

 

BP 1176 f 146r 14 ma 10-09-1380. 

(dg: De eerste zal de andere schadeloos houden). 

 

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

 

BP 1176 f 146r 15 ma 10-09-1380. 

Arnoldus Sceijdemaker verkocht aan Henricus Hoessche kramer een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit de goederen van Ghevardus van Achel, in Vught, naast 

goederen van het gasthuis in Den Bosch, welke pacht aan hem was 

verkocht door voornoemde Ghevardus. 

 

Arnoldus Sceijdemaker hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione ex bonis 

Ghevardi de Achel sitis in parochia de Vucht iuxta bona hospitalis 

de Buscoducis et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis venditam sibi a dicto Ghevardo prout in litteris 

hereditarie vendidit Henrico Hoessche institori supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

#parte# sui deponere. Testes (dg: d) Cnode et Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 146r 16 ma 10-09-1380. 

Arnoldus Hoernken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Hoernken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 146r 17 wo 12-09-1380. 

Gerardus zvw Henricus van Laer droeg over aan Henricus gnd Raet zv 

Gerardus gnd Raet de helft van een b-erfcijns van 8 pond geld, een 

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

uit alle goederen van voornoemde Henricus gnd Raet zv Gerardus gnd 

Raet, welke cijns voornoemde Gerardus Raet, tbv eerstgenoemde 

Gerardus zvw Henricus van Laer, gekocht had van voornoemde Henricus 

Raet zv Gerardus gnd Raet. 

 

Gerardus filius quondam Henrici de Laer medietatem hereditarii 

census octo librarum monete solvendi hereditarie hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex omnibus et singulis bonis 

Henrici dicti Raet filii Gerardi dicti Raet ubicumque locorum 

consistentibus sive sitis quem censum octo librarum dictus 
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Gerardus Raet ad opus (dg: di) primodicti Gerardi erga dictum 

Henricum Raet acquisiverat emendo prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Henrico Raet promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Meus et Cnode datum 

quarta post nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 146r 18 wo 12-09-1380. 

Henricus Raet ev Bela dvw Henricus van Laer verkocht aan Theodericus 

zvw Ywanus van Gravia 2 morgen land gnd Foijtsheuvel, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd die Hijnse Beemden, met een eind strekkend aan wijlen 

Petrus Pijnappel en met het andere eind aan het lange kamp van 

Heijmericus van Dordrecht, met een gemene steeg ertussen, belast met 

waterlaten. 

 

Henricus Raet (dg: fi) maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Bele sue uxoris filie quondam Henrici de Laer duo iugera terre 

dicta communiter Foijtshoevel sita in parochia de Roesmalen in 

loco dicto die Hijnssche Beemde tendentia cum uno fine ad 

hereditatem quondam Petri Pijnappel et cum reliquo fine ad longum 

campum Heijmerici de Dordraco quadam communi stega interiacente ut 

dicebat hereditarie vendidit Theoderico filio quondam Ywani de 

Gravia promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

aqueductibus ad h[oc] de jure spectantibus. Testes Cnode et Rover 

datum supra. 

 

BP 1176 f 146r 19 wo 12-09-1380. 

Franco van Ghestel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Franco de Ghestel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 146r 20 do 13-09-1380. 

Gerardus van Berkel verkocht aan Wauterus zv Henricus gnd die Vroede 

(1) een akker gnd die Klein Mortel Akker, in Someren, tussen 

Marcelius van Stiphout enerzijds en Willelmus Belijen soen en 

Henricus Raven anderzijds, (2) een stuk land gnd een Voort Streep, in 

Someren, tussen Johannes Marien soen enerzijds en kvw Thomas van 

Aelst anderzijds, (3) een akker gnd die Varen Akker, in Someren, 

beiderzijds tussen een zekere Haengrave van Stipdonc, (4) een beemd 

gnd die Wijen Beemd, in Someren, tussen Theodericus Lijsen soen van 

der Heggen enerzijds en Henricus Truden soen anderzijds. 

 

Gerardus de Berkel agrum terre dictum die (dg: Groet) #Cleijn# 

Mortel Acker situm in parochia de Zoemeren inter hereditatem 

Marcelii de Stiphout ex uno et inter hereditatem Willelmi Belijen 

soen et Henrici Raven ex alio item peciam terre dictam een Voirt 

Strepe sitam in dicta parochia inter hereditatem Johannis Marien 

soen ex uno et inter hereditatem liberorum Thome quondam de Aelst 

ex alio item agrum dictum (dg: dictum) die Varen (dg: Grave) 

#Acker# situm in dicta parochia inter hereditatem cuiusdam dicti 

Haengrave de Stipdonc (dg: ex uno et inter he) utroque latere 

coadiacentem item pratum dictum die (dg: ?Wut) #Wijen# Beemt situm 

in parochia predicta (dg: inter hereditatem spectantem ad 

ecclesiam de Zoemeren ex uno et inter hereditatem Willelmi de 

Laerven ex alio prout ibidem sita sunt et ad dictum Gerardum 

noscun) inter hereditatem (dg: d) Theoderici Lijsen soen van der 

Heggen ex uno et inter hereditatem Henrici Truden soen ex alio 

prout ibidem site sunt et ad dictum Gerardum noscuntur pertinere 

ut (dg: dictum) dicebat hereditarie vendidit Wautero filio Henrici 

dicti die Vroede promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Meus et Neijnsel datum quinta post nativitatis Marie. 
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BP 1176 f 146r 21 do 13-09-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 74 Brabantse dobbel 

met Vastenavond aanstaande (di 26-02-1381) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori LXXIIII Brabant dobbel seu 

valorem ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 146r 22 do 13-09-1380. 

Hilla wv Henricus Wert beloofde aan Arnoldus Kijel 50 Brabantse 

dobbel met Vastenavond (di 26-02-1381) aanstaande te betalen. 

 

Hilla (dg: rel fia) relicta quondam Henrici Wert promisit super 

omnia Arnoldo (dg: van der) Kijel L Brabant dobbel ad 

carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 146r 23 do 13-09-1380. 

Bordinus gnd Bordijn van Hoerne beloofde aan Ermgardis dv Willelmus 

gnd Rademaker van Best een lijfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Oirschot, in Oirschot te leveren, gaande uit goederen van voornoemde 

Bordinus. 

 

Solvit 3 plack. 

Bordinus dictus Bordijn de Hoerne promisit super omnia se daturum 

et soluturum Ermgardi filie Willelmi dicti Rademaker de (dg: 

Beest) #Best# vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Oerscot anno quolibet ad vitam dicte Ermgardis et non ultra 

purificatione et in Oerscot tradendam ex omnibus bonis dicti 

Bordini quoque sistentibus sive sitis ut dicebat et cum mortua 

fuerit etc. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 D 11 f.146v. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 13-09-1380. 

 

BP 1176 f 146v 01 do 13-09-1380. 

....... ....... verkocht aan ....... zvw Johannes van Loe een 

n-erfcijns van 20 schelling, geld waarmee in Erp gemeenlijk brood en 

bier worden gekocht, met Sint-Jan in Erp te betalen, gaande uit een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Erp, tussen kvw Emondus gnd 

die Scoenmaker enerzijds en Ghibo uten Waude anderzijds, reeds belast 

met 20 schelling gemeen paijment. 

 

....... ....... ....... vendidit ....... filio quondam Johannis de 

Loe hereditarium censum XXti solidorum monete pro qua tempore 

solucionis #semper# panis et cervisia #communi[ter]# ementur in 

Erpe [solvendum hereditarie] nativitatis Johannis #et# in Erpe 

tradendum ex domo et orto et hereditatibus eis adiacentibus (dg: 

sitis) dicti venditoris sitis in parochia de Erpe inter 

hereditatem liberorum quondam Emondi d[icti] die Scoenmaker ex uno 

et inter hereditatem Ghibonis uten Waude ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XXti 

solidis communis pagamenti exinde prius solvendis. [Testes] Cnode 

et Neijnsel datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 146v 02 do 13-09-1380. 

Johannes zv Theodericus van Loet droeg over aan zijn voornoemde vader 

Theodericus alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn grootouders Rodolphus bakker en Wijfkijnna. 

 

Johannes filius Theoderici de Loet omnia bona sibi de morte (dg: 

di)  quondam Rodolphi pistoris sui avi et Wijfkijnne sue (dg: ux 

.) avie successione advoluta quoque locorum consistentia sive sita 
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ut dicebat hereditarie supportavit dicto Theoderico suo patri 

promittens ratam servare. Testes Cnode et Neijsel datum quinta 

post nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 146v 03 do 13-09-1380. 

Hilla wv Petrus van Erpe verpachtte aan Johannes van Blakenborch en 

zijn zonen Henricus en Arnoldus, de goederen gnd te Loe van 

voornoemde wijlen Petrus, in Erp, voor een periode van 6 jaar, 

ingaande Pinksteren aanstaande, per jaar voor de cijnzen die eruit 

gaan en voor 29 mud koren, voor 2/3 deel rogge en voor 1/3 deel 

gerst, maat van Erp, met Lichtmis te leveren. Pachters zullen de 

helft van het koren van het lopend jaar hebben, voor welke helft zij 

aan Hilla 29 mud koren zullen geven, voor 2/3 deel rogge en voor 1/3 

deel gerst, maat van Erp, in Den Bosch te leveren. De pachters zullen 

na afloop van de 6 jaar de goederen, op hun kosten, bezaaid 

achterlaten, zoals bij aanvang van de 6 jaar. De pachters zullen aan 

Hilla elk jaar 6 steen vlas, bereid tot de hekel, 4 lopen raapzaad, 

maat van Erp, en een zeinde geven. Alle beesten en klein vee op de 

goederen zullen voor de helft van Hilla zijn en voor de andere helft 

van de pachters, uitgezonderd de ganzen en hoenderen, die uitsluitend 

van de pachters zullen zijn. De pachters zullen 2 schuren en het huis 

gnd bouwhuis van voornoemde goederen te pachters recht onderhouden 

van dak en wanden. De pachters zullen de helft van een beemd aldaar, 

gnd die Sluis Beemd, hooien, het hooi drogen en naar de schuur van 

voornoemde goederen afvoeren. Een brief voor Hilla. 

 

Hilla relicta quondam Petri de Erpe bona dicta te Loe dicti 

quondam Petri sita in parochia de Erpe cum suis attinentiis 

universis (dg: locavit) dedit ad annuum pactum Johanni de 

Blakenborch et Henrico #et Arnoldo# eius filiis ab eisdem ad 

spacium sex annorum post festum penthecostes #proxime# deinceps 

sine medio sequentium possidenda anno quolibet dictorum sex 

annorum pro censibus exinde de jure solvendis dandis etc atque pro 

XXIX modiis bladi pro duabus terciis partibus siliginis et pro 

tercia parte ordei mensure de Erpe dandis sibi ab aliis anno 

quolibet dictorum sex annorum purificatione ?et pro primo 

solucionis a purificatione proxime ultra annum additis 

condicionibus sequentibus quod (dg: ipsi m) dicti Johannes et 

Henricus #et Arnoldus# medietatem bladorum dictorum bonorum 

presentis anni deducent et habebunt pro qua medietate ipsi dabunt 

dicte Hille XXIX modios (dg: siliginis) bladi pro (dg: t) duabus 

terciis partibus siliginis et pro tercia parte ordei dicte mensure 

in festo purificationis proxime et in Busco tradendos item quod 

dicti Johannes et Henricus #et Arnoldus# in exitu dictorum sex 

annorum dicta bona cum suis attinentiis relinquent seminata sub 

eorum expensis sicut ea invenient seminata in introitu dictorum 

sex annorum item quod dicti Johannes et Henricus #et Arnoldus# 

dabunt dicte Hille anno quolibet dictorum sex annorum sex steen 

lini parata ad scalcrum #et quatuor lopina seminis raparum dicte 

mensure# et decentem curialitatem dictam Zeijnde item quod omnes 

bestie et bona pecoralia que erunt supra dicta bona cum suis 

attinentiis erunt mediatim dicte Hille et mediatim dictorum 

Johannis et Henrici exceptis ancis et pullis que erunt soluo 

dictorum Johannis et Henrici #et Arnoldi# item quod dicti Johannes 

et Henricus #et Arnoldus# (dg: duas domos) duo horrea et domum 

dictam bouhuijs dictorum #bonorum# dictis sex annis in bona 

disposicione de tecto et parietibus ad jus coloni conservabunt 

item quod ipsi Johannes et Henricus #et Arnoldus# medietatem 

cuiusdam prati siti ibidem dicti die Sluus Beemt metent et fenum 

exinde proveniens desiccabunt #et# in horreum predictorum bonorum 

deducent et secundum istas condiciones promisit warandiam et aliam 
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obligationem deponere et alii repromiserunt nidivisi super omnia. 

Testes (dg: dat) Cnode et Neijsel datum supra. Et erit una littera 

quam habebit dicta Hilla. 

 

BP 1176 f 146v 04 do 13-09-1380. 

Mechtildis gnd van Til beloofde aan haar natuurlijke dochter Metta, 

tbv haar en haar andere natuurlijke dochter Elizabeth, 50 oude 

schilden, na maning te betalen. Zou Metta of Elizabeth overlijden, 

dan gaat het geld naar de langstlevende. Zouden beiden overlijden 

zonder wettig nageslacht, dan gaat het geld naar de H.Geest in 

Veghel. De brief overhandigen aan voornoemde Mechtildis als ze leeft 

en anders zal voornoemde Metta de brief hebben. 

 

Solvit. 

Mechtildis dicta de Til promisit super habita et habenda Mette sue 

filie naturali (dg: L) ad opus sui et ad opus Elizabeth filie 

naturalis (dg: d) iamdicte Mette L aude scilde ad monitionem 

persolvenda tali condicione si aliquis dictorum Mette et Elizabeth  

decesserit (dg: sine prole legitima) extunc dicta pecunia ad 

alteram earum diutius permanens supervivus divolvatur et si ambo 

decesserint sine prole prole legitima extunc dicta pecunia ad 

mensam sancti spiritus in Vechel !testes datum supra! devolvetur. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicte Mechtildi si vixerit et 

si fuerit !habebit dicta Metta. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 146v 05 do 13-09-1380. 

Bordinus gnd Bordijn van Hoerne beloofde aan Theodericus van Zeelst, 

tbv Johannes en Elizabeth, nvk voornoemde Bordinus verwekt bij 

Ermgardis dv Willelmus Rademaker van Best, 400 oude schilden na 

maning te betalen. Daarvoor stelde hij tot onderpand alle goederen, 

die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders. 

 

Solvit 3 plack. 

Bordinus dictus Bordijn de Hoerne promisit ut debitor principalis 

Theoderico de Zeelst ad opus Johannis et Elizabeth puerorum 

naturalium dicti Bordini ab eodem et Ermgarde filia Willelmi 

Rademaker de Best pariter genitorum CCCC aude scilde ad monitionem 

dictorum puerorum naturalium persolvenda et pro solucione dicte 

pecunie dictus Bordinus omnia bona sibi de morte quondam suorum 

parentum successione advoluta quoque locorum consistentia sive 

sita ad pignis imposuit et obligavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 146v 06 do 13-09-1380. 

Zou een van hen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat het 

geld naar de langstlevende. De brief aan de schuldenaar overhandigen 

en niet aan de ander. 

 

Et si aliquis eorum decesserit sine prole legitina extunc dicta 

pecunia ad alterum superstitem remanentem devolvetur. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto debitori et non alteri. 

 

BP 1176 f 146v 07 do 13-09-1380. 

Gerardus Machiels soen beloofde aan Johannes Pijlijseren goudsmid 10 

oude schilden met Allerheiligen aanstaande te betalen. 

 

Gerardus Machiels soen promisit super omnia Johanni Pijlijseren 

aurifabro X aude scilde ad omnium sanctorum proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 146v 08 do 13-09-1380. 

Ghisbertus van den Hasenbossche gaf uit aan Nijcholaus zvw Nijcholaus 
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gnd Nijcoel een hofstad en huis in Oisterwijk, tussen Arnoldus gnd 

Zeellander die Rademaker enerzijds en Arnoldus van Os anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Sint-Thomas te betalen. 

 

Solvit 3 plack. 

Ghisbertus van den Hasenbossche domistadium #et domum# sitas in 

Oesterwijc inter hereditatem Arnoldi (dg: Denijs soen) dicti 

Zeellander die Rademaker ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Os 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Nijcholao (dg: 

dicto Nijc) filio quondam Nijcholai dicti (dg: Nijcholai) dicti 

Nijcoel ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario censu XXti 

solidorum monete solvendo (dg: he) sibi ab (dg: eo) alio 

hereditarie Thome ex premissis promittens warandiam et 

obligationem aliam deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 146v 09 do 13-09-1380. 

Theodericus Writer van Vechel beloofde aan Leonius van Langvelt 33 

franken en 18 mud rogge, Bossche maat, met Pasen aanstaande (14-04-

1381) te leveren. 

 

Theodericus Writer de Vechel promisit Leonio de Langvelt XXXIII 

francken et XVIII modios siliginis mensure de Busco ad pasca 

proximne persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 146v 10 do 13-09-1380. 

Arnoldus van den Aken droeg over aan Wauterus van Boert zv Engbertus 

Truden soen ev Gertrudis en aan Arnoldus gnd Bertout zvw Nijcholaus 

van Arle ev Agnes, dv voornoemde Arnoldus van den Aken, zijn 

vruchtgebruik in het visrecht105 van hr Eligius, gelegen in Esch, en 

in alle goederen, waarin voornoemde wijlen Eligidius gnd Loij van den 

Aken priester was overleden. De brief overhandigen aan de kv hr 

Loije. 

 

....... noluit. 

Arnoldus van den Aken suum usufructum sibi competentem #in 

piscaria domini Eligii sita in Essche# in omnibus bonis in quibus 

dictus quondam Eligidius dictus Loij van den Aken #presbiter# 

decessit quoque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

hereditarie supportavit (dg: Wal) Wautero de Boert filio Engberti 

Truden soen marito legitimo Gertrudis sue uxoris et Arnoldo (dg: 

Berto) dicto Bertout filio #quondam# Nijcholai de Arle marito 

legitimo Agnetis sue uxoris filiarum dicti Arnoldi van den Aken 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. (dg: notum ... supportavit sibi usufructum). 

Tradetur littera liberis domini Loije. 

 

BP 1176 f 146v 11 do 13-09-1380. 

Goeswinus zvw Willelmus van Beke droeg over aan Bartholomeus gnd Meus 

Wous soen van den Hoevel al zijn beesten en klein vee in Ghestel 

nabij Herlaar. Voornoemde Goeswinus houdt die beesten en dat klein 

vee van voornoemde Bartholomeus te schattinge. Zodra voornoemde 

Bartholomeus hiervoor ontvangen heeft 60 Brabantse dobbel, zal de 

helft van het voornoemde aan voornoemde Goeswinus behoren en de 

andere helft aan voornoemde Bartholomeus. 

 

                         
105 Zie → BP 1176 f 147r 08 vr 14-09-1380, overdracht deel in visrecht 

en goederen. 



Bosch’ Protocol jaar 1380 02. 

 

225 

Solvit 3 plack. 

Goeswinus filius quondam Willelmi de Beke omnes sua bestias et 

bona pecoralia #dicta varende goit# quoque consistentes !supra in 

(dg: in) parochia de Ghestel (dg: de) prope Herlaer ut dicebat 

supportavit Bartholomeo dicto Meus Wous soen van den Hoevel 

promittens ratam servare hoc addito quod dictus Goeswinus dictas 

bestias et bona pecoralia a dicto Bartholomeo ad jus stabilitionis 

(dg: ad) !hoc addito quod cum dictus Bartholomeus de premissis 

perceperit LX Brabant dobbel extunc medietas premissorum ad dictum 

Goeswinum et reliqua medietas ad dictum Bartholomeum spectabunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 146v 12 do 13-09-1380. 

Henricus Britter gaf uit aan Petrus Oeden soen een stuk land in 

Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse in die Gever, tussen Johannes van 

Haren de jongere enerzijds en Hilla Beijer anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met 

Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar. 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Petrus tot onderpand een 

stuk land in Haaren ter plaatse Beilver, tussen kvw Rodolphus van den 

Venne enerzijds en Johannes gnd die Meijer anderzijds. 

 

Henricus (dg: filius quondam Henrici) Britter peciam terre sitam 

in parochia de Haren prope Oesterwijc in loco dicto in die Ghever 

inter hereditatem Johannis de Haren junioris ex uno et inter 

hereditatem Hille Beijer ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Petro Oeden soen pro hereditaria paccione trium 

sextariorum siliginis mensure de Busco (dg: so) danda sibi ab alio 

hereditarie Andree et primo termino ultra annum (dg: ex) in Busco 

tradenda ex premissa promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus 

Petrus peciam terre sitam in dicta parochia in loco dicto Beilver 

inter hereditatem liberorum Rodolphi quondam van den Venne ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti die (dg: Meij) Meijer ex alio 

ut dicebat ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 146v 13 do 13-09-1380. 

Arnoldus gnd Noud zvw Theodericus gnd Nouden soen verkocht aan 

Willelmus zv Willelmus van Zeland een erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1½ 

bunder heideland, in een heidekamp gnd dat Loe, welk kamp gelegen is 

in Gestel nabij Herlaar, nabij de plaats gnd Hoernik, en welke 1½ 

bunder gelegen zijn tussen erfgoed van voornoemde verkoper enerzijds 

en Johannes zvw Henricus van den Hoernic anderzijds, (2) 4 lopen 

roggeland, aldaar, tussen voornoemde 1½ bunder enerzijds en Johannes 

gnd Peters soen anderzijds, (3) een stuk beemd van voornoemde 

verkoper, gelegen, aan het eind van voornoemde 4 lopen, reeds belast 

met grondcijnzen. 

 

Solvit III plack. 

Arnoldus dictus Noud filius quondam Theoderici dicti Nouden soen 

(dg: de Ghestel) hereditarie vendidit Willelmo filio Willelmi de 

Zeland hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex 

(dg: campo in) uno et dimidio bonariis terre mericalis sitis in 

campo (dg: ...) merice #dicto dat Loe# qui campus situs est in 

parochia de Ghestel prope Herlaer (dg: inter) prope locum dictum 

Hoernic et que (dg: duo) #unum# et dimidium bonaria sita sunt 

inter hereditatem dicti venditoris #ex uno# et inter hereditatem 

Johannis filii quondam Henrici van den Hoernic ex alio atque ex 

quatuor lopinatis terre siliginee sitis ibidem inter dicta unum et 
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dimidium bonaria terre ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Peters soen ex alio atque ex pecia prati (dg: sita) dicti 

venditoris sita ad finem dictarum quatuor lopinatarum terre ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 146v 14 do 13-09-1380. 

Willelmus van Zeland verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Zeland prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 146v 15 do 13-09-1380. 

Theodericus gnd Godekens soen, Lambertus Keelbreker, Gerardus 

Hadewigen soen en Henricus Vilt van Os beloofden aan hr Reijnerus 

Eelkini priester 86 Brabantse dobbel, een helft te betalen met 

Lichtmis en de andere helft met Pasen aanstaande (14-04-1381). 

 

Theodericus dictus Godekens soen Lambertus Keelbreker Gerardus 

Hadewigen soen Henricus Vilt de Os promiserunt domino Reijnero 

Eelkini presbitro LXXXVI Brabant dobbel mediatim purificationis et 

mediatim pasce proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 D 12 f.147. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 13-09-1380. 

 in festo exaltationis crucis: vrijdag 14-09-1380. 

 in octava nativitatis Marie: zaterdag 15-09-1380. 

 

BP 1176 f 147r 01 do 13-09-1380. 

Johannes van der After, Sijmon ....... ?en Johannes Mersman de 

jongere, szv voornoemde Johannes, beloofden aan vrouwe Ermgardis dvw 

Arnoldus van Waderle 76 pond, 1 oude schild voor 4 pond 4 schelling 

gerekend, met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

[Jo]hannes van der After #Sijmon .......# Johannes Mersman junior 

(dg: eius) gener dicti Johannis promiserunt domine Ermgardi filie 

quondam Arnoldi de Waderle LXXVI libras scilicet uno antiquo scilt 

pro quatuor libris et quatuor solidis computato ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendas. Testes Cnode et Neijnsel datum 

quinta post na[tivitatis Marie]. 

 

BP 1176 f 147r 02 do 13-09-1380. 

Matheus Snoec verkocht aan Aleijdis dv Henricus gnd Vaecs van Oije 

een huis106, erf en tuin in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

plaats gnd Windmolenberg naar de Baseldonkse Brug, tussen erfgoed van 

wijlen Henricus Buekentop enerzijds en erfgoed van wijlen Rodolphus 

Glorien soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 13 schelling geld. 

 

Matheus Snoec domum aream et ortum sitos in Busco in vico tendente 

a loco dicto Wijnmolenberch versus pontem (dg: per quem) dictum 

die Baseldoncssche Brugge inter hereditatem (dg: dn) quondam 

Henrici Buekentop ex uno et inter hereditatem quondam Rodolphi 

Glorien soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Aleijdi filie 

Henrici dicti (dg: Vaeke) Vaecs (dg: dochter) de Oije (dg: pro) 

promittens (dg: rat) warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et hereditario censu XIII solidorum monete 

exinde solvendis (dg: hoc addito quod di). Testes datum supra. 

 

                         
106 Zie → BP 1179 p 137r 01 vr 23-02-1392, verkoop van het huis, erf 

en tuin. 
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BP 1176 f 147r 03 do 13-09-1380. 

Theodericus Godekens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Godekens soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 147r 04 do 13-09-1380107. 

Ghibo gnd met Gemake beloofde aan Johannes Screijnmaker een erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Helvoirt op de hofstad 

van Johannes van der Bruggen te leveren, gaande uit (1) een zester 

roggeland gnd die Lange Akker, in Helvoirt, nabij de dijk aldaar, 

tussen Walterus van den Nuwenhuze enerzijds en Elizabeth dv Johannes 

van der Bruggen anderzijds, (2) een stuk land in Helvoirt, nabij 

Arnoldus Berwout, tussen voornoemde Walterus enerzijds en Gertrudis 

dv Johannes van der Bruggen anderzijds. 

 

Ghibo dictus met Gemake promisit ut debitor principalis se daturum 

et soluturum Johanni Screijnmaker hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco (dg: so) hereditarie 

purificatione et in Helvoert supra domistadium Johannis van der 

Bruggen tradendam ex sextariata terre siliginee dicta die Lange 

(dg: Al Ack) Acker sita in parochia de Helvoert iuxta (dg: iug) 

aggerem ibidem inter hereditatem Walteri van den Nuwenhuze ex uno 

et inter hereditatem Elizabeth filie Johannis (dg: de) van der 

Bruggen ex alio item ex pecia terre sita in dicta parochia iuxta 

hereditatem Arnoldi Berwout (dg: ex u) inter hereditatem Walteri 

(dg: va) predicti ex uno et inter hereditatem Gertrudis filie 

Johannis van der Bruggen ex alio (dg: item) ut dicebat promisit 

super omnia sufficientem facere. Testes Rover et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1176 f 147r 05 do 13-09-1380. 

Voornoemde Ghibo gnd met Gemake beloofde aan Ghibo zv Johannes van 

der Bruggen een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Helvoirt, op de hofstad van voornoemde Johannes, te leveren, 

gaande uit een stuk land in Helvoirt, voorbij de plaats gnd Over het 

Zand, tussen Johannes van Helvoert enerzijds en Johannes van der 

Bruggen de jongere anderzijds. 

 

Dictus Ghibo promisit (dg: s) ut debitor principalis se daturum et 

soluturum Ghiboni filio Johannis van der Bruggen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificatione et in Helvoert supra domistadium dicti Johannis 

tradendam ex pecia terre sita in parochia de Helvoert ultra locum 

dictum Over tSant inter hereditatem Johannis de Helvoert ex uno et 

inter hereditatem Johannis van der Bruggen junioris ex alio ut 

(dg: promisit) dicebat promisit super omnia sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 147r 06 do 13-09-1380. 

Jacobus van Hellu ev Gijnta dvw Hermannus gnd Gruijter van Os 

verkocht aan Yda wv Johannes Veerdonc de oudere (1) een b-erfcijns 

van 3 pond 15 schelling geld, die Jordanus van Roesmalen smid beloofd 

had aan Henricus zvw Jacobus gnd Neelken, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit een beemd op de plaats gnd Yvenlaar, onder de 

vrijdom van Den Bosch, naast Johannes van Yvelaer, (2) een b-erfcijns 

van 12 groten voornoemd geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande 

uit een tuin in Hintham, ter plaatse gnd in den Brekelen, tussen 

Lambertus van den Arennest enerzijds en Goeswinus van Enghelant 

                         
107 GAH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 44, f.40v, 13-09-1380. 
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anderzijds, welke tuin Jordanus smid zvw mr Jordanus gnd van 

Roesmalen in cijns verkregen had van Henricus zvw Jacobus Neelken, te 

weten voor voornoemde cijns, welke cijnzen aan voornoemde Jacobus van 

Hellu en zijn vrouw Gijnta gekomen waren na overlijden van Elizabeth 

wv voornoemde Henricus zv Jacobus Neelken. 

 

Jacobus (dg: .) de Hellu maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Gijnte sue uxoris filie quondam Hermanni dicti Gruijter de Os 

hereditarium censum trium librarum et quindecim solidorum monete 

quem Jordanus de Roesmalen faber promiserat se daturum et 

soluturum Henrico filio quondam Jacobi dicti Neelken hereditarie 

Remigii ex quodam prato sito supra locum dictum Yvelaer infra 

libertatem oppidi de Busco contigue iuxta hereditatem Johannis de 

Yvelaer prout in litteris (dg: et quem ce) et hereditarium censum 

duodecim grossorum dicte monete solvendum hereditarie Martini de 

orto sito in Hijntam in loco dicto in den Brekelen inter 

hereditatem Lamberti van den Arennest ex uno et inter hereditatem 

Goeswini de Enghelant ex alio quem ortum (dg: Joh) Jordanus (dg: 

de) faber filius quondam magistri Jordani dicti de Roesmalen erga 

Henricum filium (dg: fi) quondam Jacobi Neelken pro predicto censu 

ad censum acquisiverat prout in litteris et quos census dictis 

Jacobo de Hellu et Gijnte sue uxori de morte quondam Elizabeth 

relicte dicti Henrici filii Jacobi Neelken successione advolutos 

esse dicebat hereditarie vendidit Yde relicte quondam Johannis 

Veerdonc senioris supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam 

Henrici filii Jacobi Neelken et Elizabeth sue uxoris et suorum 

heredum deponere. Testes Meus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 147r 07 do 13-09-1380. 

Henricus Bovinc zv Jacobus van Hellu verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus Bovinc filius Jacobi de Hellu prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 147r 08 vr 14-09-1380. 

Wautgherus van Boert zv Engbertus gnd Truden soen ev Gertrudis, en 

Arnoldus gnd Bertout zvw Nijcholaus van Arle ev Agnes, dv Arnoldus 

gnd van den Aker, droegen over aan Henricus gnd Machiels soen en 

Johannes zv Godefridus van Broekhoven, szvw hr Eligius gnd Loij van 

den Aker priester, tbv hen en tbv Elizabeth, Gertrudis en Johannes, 

nkvw voornoemde hr Eligius, het deel, dat behoort aan voornoemde 

Arnoldus van den Aker, aan Wautgherus en zijn vrouw Gertrudis, en aan 

Arnoldus Bertout en zijn vrouw Agnes, in het visrecht108 van wijlen 

voornoemde hr Eligius, in Esch, en in alle goederen, waarin 

voornoemde wijlen hr Eligius was overleden. Voornoemde schoonzoons 

Henricus en Johannes en voornoemde natuurlijke kinderen Elizabeth, 

Gertrudis en Johannes moeten jaarlijks de onraad voor hun rekening 

nemen die voornoemde wijlen hr Eligius uit dit visrecht en deze 

goederen had. 

 

Wautgherus de Boert filius Engberti dicti Truden soen maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Gertrudis sue uxoris et Arnoldus 

dictus Bertout filius quondam Nijcholai de Arle maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris filiarum Arnoldi dicti 

van den Aker totam partem et omne jus dicto Arnoldo van den Aker 

atque dictis Wautghero et Gertrudi sue uxori et Arnoldo Bertout et 

                         
108 Zie ← BP 1176 f 146v 10 do 13-09-1380, overdracht vruchtgebruik in 

visrecht en goederen. 
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Agneti sue uxori competentes quovismodo in piscaria quondam domini 

Eligii dicti Loij (dg: de Essc) van den Aker presbitri sita in 

parochia de Essche atque in omnibus bonis in quibus dictus quondam 

dominus Eligius decessit quoque locorum consistentibus sive sitis 

ut dicebant hereditarie supportaverunt Henrico dicto Machiels soen 

et Johanni filio Godefridi de Broekhoven generis dicti quondam 

domini Eligii ad opus eorum et ad opus Elizabeth Gertrudis et 

Johannis puerorum naturalium dicti quondam domini Eligii 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

hoc addito quod quod dicti Henricus Johannes generi Elizabeth 

Gertrudis et Johannes pueri naturales solvere tenebuntur annuatim 

et perpetue (dg: .......) omnia onera dicta onraet que dictus 

quondam dominus Eligius (verbeterd uit: Eligidius) ex dictis 

piscaria et bonis solvere consuevit annuatim tempore quo idem 

dominus Eligius vixit. Testes Cnode et Rover datum (dg: sexta 

post) in festo exaltationis crucis. 

 

BP 1176 f 147r 09 vr 14-09-1380. 

Voornoemde Henricus Machiels soen ev Enghelberna en Johannes zv 

Godefridus van Broechoven ev Agnes, dvw hr Eligius gnd Loij van den 

Aker priester, voor zich en voor Elizabeth, Gertrudis en Johannes, 

nkvw voornoemde hr Eligius, deden tbv voornoemde Arnoldus van den 

Aker en zijn dochters Gertrudis en Agnes afstand van alle goederen, 

die Arnoldus van den Aker bezat of waarvan hij het vruchtgebruik had, 

ten tijde dat voornoemde hr Eligius is overleden. Zij zullen 

voornoemde Elizabeth, Gertrudis en Johannes, kv voornoemde hr 

Eligius, hiervan afstand laten doen tbv voornoemde Arnoldus en zijn 

dochters Gertrudis en Agnes. 

 

Dicti (dg: W) Henricus Machiels soen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Enghelberne sue uxoris Johannes filius Godefridi de 

Broechoven maritus et tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue 

uxoris filiarum domini quondam Eligii dicti Loij van den Aker 

presbitri pro se et pro Elizabeth Gertrude et Johanne (dg: 

liberis) pueris naturalibus dicti quondam domini Eligii (dg: atque 

Theodericus van den Hoev filius quondam Marcelii van den Hoevel et 

Theodericus de Zeelst tamquam executores testamenti seu ultime 

voluntatis dicti quondam domini Eligii ut dicebant) super omnibus 

et singulis bonis que Arnoldus van den Aker (dg: he) possedit et 

habuit et fruebatur tempore quo dictus dominus Eligius decessit 

quoque locorum consistentibus sive sitis (dg: et super jure) ad 

opus (dg: dicti) dicti Arnoldi van den Aker Gertrudis et Agnetis 

eius (dg: liber) filiarum renunciaverunt promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

et quod ipsi dictos Elizabeth Gertrudem et Johannem (dg: dic) 

pueros dicti domini Eligii super dictis bonis ad opus dictorum 

Arnoldi et Gertrudis et Agnetis eius filiarum facient renunciare 

tali condicione quod dictus Arnoldus van den Aker dicta bona ad 

suam vitam integraliter possidebit et habebit post eius decessum 

ad dictas Gertrudem et Agnetem eius filias (dg: domini) 

integraliter devolvenda. Testes datum supra. Et duplicetur quarum 

dictus Arnoldus !et alteram eius liberi et scribatur una littera 

quam habebit!. 

 

BP 1176 f 147r 10 vr 14-09-1380. 

Arnoldus van den Aker verklaarde ontvangen te hebben 4 dobbel 

mottoen, aan hem nagelaten door hr Eligius gnd Loij van den Aker. 

Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Henricus 

Cnode en Theodericus Berwout. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1380 02. 

 

230 

A. 

Arnoldus van den Aker palam recognovit sibi fore satisfactum a 

quatuor dobbel mottoen sibi a domino Eligio dicto Loij (dg: p) van 

den Aker legatis clamans quitum ex ?etc. Acta in camera scriptorum 

presentibus Henrico Cnode et Theoderico Berwout datum in 

exaltatione crucis anno LXXX hora vesperarum in camera scriptorum. 

 

BP 1176 f 147r 11 vr 14-09-1380. 

Gerardus van Brede, Johannes van Dommelen bakker en zijn zoon 

Godefridus, poorters van Den Bosch, verklaarden, op vordering van de 

rechter, dat Henricus zv Henricus van Zanbeke buiten het huis, de 

leefgemeenschap en kleding is geweest van zijn vader Henricus, 

gedurende de afgelopen 6 weken 3 dagen. 

 

Gerardus de Brede Johannes de Dommelen pistor Godefridus eius 

filius (dg: et Ger) oppidani in Busco deposuerunt ad requisitionem 

judicis quod Henricus filius Henrici de Zanbeke fuit extra 

convictum (dg: et qui) domum et vestitum dicti Henrici sui patris 

per spacium sex sextariarum et trium dierum proxime preteritorum. 

Datum (dg: sexta post nativitatis Mar) #in festo exaltationis 

crucis# testes Meus et Neijnsel. 

 

BP 1176 f 147r 12 za 15-09-1380109. 

Hr Tielmannus van Mulsen kanunnik van de Sint-Jan in Den Bosch gaf in 

cijns uit aan Johannes gnd Walsscart steenbakker een huis en erf in 

Den Bosch, in de straat de leidt van het kerkhof van de Sint-Jan naar 

de straat gnd Weverhuls, tussen erfgoed van Johannes gnd van Berlikem 

enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes gnd van Mechlinea 

anderzijds, voor (1) een b-erfcijns van 20 schelling geld aan de 

dekaan en het kapittel van de Sint-Jan en (2) een n-erfcijns van 3 

pond geld aan voornoemde hr Tielmannus, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

 

Dominus Tielmannus de Mulsen canonicus (dg: de) ecclesie de Busco 

domum et aream sitam (dg: in domo) Busco in vico tendente a (dg: 

vic) cymitherio ecclesie sancti (dg: sancti) Johannis ewangeliste 

versus vicum dictum Weverhuls inter hereditatem Johannis de 

Berlikem ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de Mechlinea 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni Walsscart 

(dg: ab eodem) lathomo ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditario censu XXti solidorum monete decano et capitulo ecclesie 

sancti Johannis in Busco exinde prius solvendo dando etc atque pro 

hereditario censu trium librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissis 

promittens #super habita et habenda# warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Rover et 

Neijnsel datum in octava nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 147r 13 za 15-09-1380. 

Voornoemde Johannes Walsschart beloofde aan voornoemde hr Tielmannus 

25 gulden peter met Kerstmis over een jaar te betalen, en 20 gulden 

peter met Kerstmis over 2 jaar te betalen. 

 

Dictus Johannes Walsschart promisit super omnia dicto domino 

Tielmanno XXV gulden peter a nativitatis (dg: Johannis) #Domini# 

proxime ultra annum persolvendos et XXti gulden pieter a 

nativitatis (dg: Johannis) #Domini# proxime ultra #duos# annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
109 Sint Jan, nummer 140 (118), 15-09-1380. 
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1176 mf4 D 13 f.147v. 

 in exaltatione crucis: vrijdag 14-09-1380. 

 in festo exaltationis crucis anno LXXX: vrijdag 14-09-1380. 

 in festo Lamberti: maandag 17-09-1380. 

 Quarta post Lamberti: woensdag 19-09-1380. 

 in vigilia nativitatis Marie: vrijdag 07-09-1380. 

 Quinta post Lamberti: donderdag 20-09-1380. 

 

BP 1176 f 147v 01 vr 14-09-1380. 

Elizabeth dvw Wautgherus van der Hagen wv Theodericus Houbraken droeg 

over aan Henricus gnd Moedel zvw Johannes Houbraken van Dommellen 

haar vruchtgebruik in alle goederen, die voornoemde wijlen 

Theodericus bezeten had, voordat voornoemde wijlen Theodericus en 

Elizabeth door het huwelijk werden verbonden. 

 

[E]lizabeth filia quondam Wautgheri van der Hagen relicta quondam 

Theoderici Houbraken cum tutore (dg: in omnibus) suum usufructum 

atque totum jus quem et quod habuit seu habere potuit #in# omnibus 

bonis que dictus quondam Theodericus habuit ante ipse quondam 

Theodericus (dg: habuit) et dicta Elizabeth per matrimonium 

copulabantur quoque locorum (dg: infra parochiam de Riethoeven) 

consistentibus sive sitis ut dicebat supportavit (dg: Goeswino 

Moedel #Henrico#) Henrico #dicto# Moedel (dg: et A[rnoldo] suo 

fratri) #filio (dg: liberis) quondam Johannis Houbraken de 

Dommellen# promittens cum tutore ratam et obligtionem ex parte sui 

deponere. Testes Cnode et Neijnsel datum in exaltatione crucis. 

 

BP 1176 f 147v 02 vr 14-09-1380. 

Voornoemde Elizabeth dvw Wautgherus van der Hagen wv Theodericus 

Houbraken droeg over aan Henricus Moedel zvw Johannes Houbraken van 

Dommellen een lijfpacht van 2 mud rogge, die zij voor schepenen van 

Eindhoven verworven had van voornoemde Henricus Moedel. 

 

Solvit. 

Dicta Elizabeth cum tutore (dg: super hereditaria) vitalem 

pensionem duorum modiorum siliginis (dg: promissa sibi) quam ipsa 

#erga# Henricum Mo#e#del filium quondam Johannis Houbraken de 

Dommellen acquisiverat (dg: ut) coram scabinis de Eijndoven ut 

dicebat legitime supportavit (dg: He) dicto Henrico Moedel (dg: et 

Arnoldo fratri suo) promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 147v 03 vr 14-09-1380. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid van schepenen, hr Thomas van Zoemeren 

priester, Henricus van de Kelder, Willelmus van Ouden en Johannes zv 

Godefridus van Erpe. 

 

Solvit 3 plack. 

Et fiet instrumentum super premissis acta in camera scriptorum 

presentibus sca domino Thoma de Zoemeren presbitro Henrico de Penu 

Willelmo de Ouden Johanne filio Godefridi de Erpe datum in festo 

exaltationis crucis anno LXXX hora (dg: .......) vesperarum. 

 

BP 1176 f 147v 04 vr 14-09-1380. 

Voornoemde Henricus Moedel en zijn broer Arnoldus beloofden aan 

Johannes zvw Godefridus van Erpe 26 Brabantse dobbel met Kerstmis 

aanstaande te betalen. 

 

Dictus Henricus Moedel et Arnoldus eius frater promiserunt super 

omnia Johanni filio quondam Godefridi de Erpe XXVI Brabant dobbel 
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seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 147v 05 vr 14-09-1380. 

(dg: Voornoemde Henricus Moedel en Arnoldus). 

 

(dg: dictus Henricus Moedel et Arnoldus). 

 

BP 1176 f 147v 06 ma 17-09-1380. 

Theodericus Snoec van Herende en zijn kinderen Johannes en Arnoldus 

verkochten aan Jacobus gnd die Clercke, tbv hem en zijn vrouw 

Aleijdis gnd Moerwaters, een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Maria-Geboorte in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen gnd 

te Wolfsberg, in Asten, reeds belast met de grondcijns. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Theodericus Snoec de Herende Johannes et Arnoldus eius liberi 

legitime vendiderunt Jacobo dicto die Clercke ad opus sui et ad 

opus Aleijdis dicte Moerwaters sue uxoris seu (dg: -l) alterius 

eorum diutius viventis vitalem pensionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum Jacobi 

et Aleijdis seu alterius eorum diutius viventis et non ultra in 

festo nativitatis Marie et in Busco tradendam ex bonis dictis te 

Wolfsberch sitis in parochia de Asten et ex attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis quoque locorum consistentibus sive 

sitis promittentes super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde prius 

solvendo et sufficientem facere et alter eorundem diutius vivens 

integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint. Testes Leonius 

et Rover datum in festo Lamberti. 

 

BP 1176 f 147v 07 wo 19-09-1380. 

Gerardus van Berkel maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Gerardus zvw Conrardus Writer. 

 

Gerardus de Berkel omnes vendiciones et alienaciones factas a 

Gerardo filio Conrardi quondam Writer calumpniavit. Testes Meus et 

Neijsel datum quarta post Lamberti. 

 

BP 1176 f 147v 08 wo 19-09-1380. 

Rutgherus Cort maande 3 achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns 

van 10 pond, waaruit voornoemde Rutgherus 5 pond in Veghel en 5 pond 

in Beilver beurt, (2) een b-erfcijns van 15! schelling 6 penning, 

waarvan voornoemde Rutgherus 4! schelling in Veghel en 12! schelling 

6 penning in Beilver beurt. 

 

Rutgherus Cort hereditarium censum X librarum de quibus dictus Rut 

se quinque libras in Vechel et quinque libras in Beilver annuatim 

habere dicebat atque hereditarium censum quindecim! solidorum et 

sex denariorum de quibus dictus Rutgherus quatuor! solidos in 

Vechel et duodecim! solidos et sex denarios in Beilver annuatim se 

solvendos habere dicebat monuit de tribus annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 147v 09 vr 07-09-1380. 

Gerardus Cangieter droeg over aan Gerardus van Berkel 160 oude 

schilden van de koning van Frankrijk of de graaf van Vlaanderen, aan 

hem beloofd door Egidius van Berlaer, Lucas van de Kelder, Gerardus 

zvw Conrardus Writer, Henricus Werner en Johannes gnd Hoet van 

Bijnderen. 
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Gerardus Cangieter centum et sexaginta aude scilde monete regis 

Francie (dg: vel) aut comitis Flandrie promissos sibi ab Egidio de 

Berlaer Luca de Penu et Gerardo filio quondam (dg: G) Conrardi 

Writer Henrico Werner (dg: -s) et Johanne dicto Hoet de Bijnderen 

prout in litteris supportavit Gerardo de Berkel cum litteris et 

jure (dg: pro). Testes Meus et Neijsel datum in vigilia 

nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 147v 10 do 20-09-1380. 

Henricus Buekentop gaf uit aan Rodolphus Snider (1) een stuk land in 

Dinther, naast erfgoed gnd die Kuikse Hoeve enerzijds en voornoemde 

Rodolphus anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene weg, 

(2) zijn recht in een berkenhaag in Dinther, voor het huis van 

Johannes Balsleger; de uitgifte gescheidde voor de grondcijnzen en 

nabuurcijnzen en thans voor een erfpacht van 5 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Slechts op te geven met 

10 zester rogge aan voornoemde Henricus. 

 

Henricus Buekentop peciam terre sitam in parochia de Dijnter iuxta 

(dg: lo) hereditatem die Kuijcsche Hoeve ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi Snider ex alio #tendentem cum utroque ad 

communem plateam +{BP 1176 f 147v 11 invoegen} # ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem dicto Rodolpho ab eodem hereditarie 

possidendam pro censibus dominorum fundi #et pro censibus 

vicinorum# dandis etc et pro hereditaria paccione quinque 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab (dg: he) alio 

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

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et non resignabit #nec 

dimittet# nisi cum X sextariis siliginis dicte mensure dicto 

Henrico solvendis dandis. Testes Lonijs et Scrage datum quinta 

post Lamberti. 

 

BP 1176 f 147v 11 do 20-09-1380. 

{invoegen in BP 1176 f 147v 10} 

+atque totum jus sibi competens in quodam dumo salicum stante in 

parochia de Dijnther ante domum Johannis Balsleger. 

 

BP 1176 f 147v 12 do 20-09-1380. 

Henricus van Zeghenworp droeg over aan Johannes gnd die Vorster van 

Bucstel al zijn goederen. 

 

Solvit 2 plack. Scabini noluerunt. 

Henricus de Zeghenworp omnia et singula sua bona (dg: bo) mobilia 

(dg: dicta) et parata dicta havelic goit et gereet goit quoque 

locorum consistentia ut dicebat supportavit Johanni dicto die 

Vorster de Bucstel promittens ratam servare. Testes Lonijs et (dg: 

Scrage) Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 147v 13 do 20-09-1380. 

Johannes Cuper en Willelmus Vos zvw Henricus Vos droegen over aan 

Engbertus gnd den Decker van Dijnter een stuk land in Dinther, ter 

plaatse gnd die Berkart, tussen Johannes van Amstel enerzijds en 

voornoemde Willelmus anderzijds, met een eind strekkend aan een weg 

gnd de Donkere Dijk. Voornoemde Engelbertus zal jaarlijks hieruit 

betalen ½ oude groot aan de heer van Heeswijk. 

 

Solvit. 

Johannes Cuper et Willelmus Vos (dg: de Dijnter) filius Henrici 

quondam Vos peciam terre sitam in parochia de Dijnter in loco 

dicto die Berckart inter hereditatem Johannis de Amstel ex !alio et 
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inter hereditatem dicti Willelmi ex alio (dg: ut) tendentem cum 

uno fine ad viam dictam den Donckere (dg: We) Dijcke ut dicebat 

hereditarie supportaverunt Engberto dicto den Decker de Dijnter 

promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum (dg: s) deponere hoc addito quod dictus Engelbertus solvet 

#annuatim# ex dicta pecia terre (dg: se) dimidium grossum antiquum 

domino de Heeswijc. Testes Lonijs et Neijnsel datum quinta post 

Lamberti. 

 

BP 1176 f 147v 14 do 20-09-1380. 

Voornoemde Johannes Cuper en Willelmus Vos zvw Henricus Vos droegen 

over aan Theodericus Rummel, tbv Johannes, Arnoldus, Theodericus en 

Elizabeth, kv voornoemde Theodericus Rummel, een stuk land in 

Dinther, ter plaatse gnd Rode Land, tussen voornoemde Theodericus 

Rummel enerzijds en Theodericus die Jongher anderzijds. Voornoemde 

kinderen zullen jaarlijks hieruit betalen aan de heer van Heeswijk ½ 

oude groot. 

 

Solvit. 

Dicti (verbeterd uit: dictus) Johannes et Willelmus peciam terre 

sitam in parochia de Dijnter (dg: inter hereditatem) in loco dicto 

Rode Lant inter hereditatem Theoderici (dg: .) Rummel ex uno et 

inter hereditatem Theoderici die Jongher (dg: et dicti Willelmi 

#Vos# ex alio) ex alio ut dicebant hereditarie supportavertunt 

dicto Theoderico #Rummel# ad opus Johannis Arnoldi Theoderici et 

Elizabeth liberorum dicti Theoderici Rummel promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere hoc addito quod 

dicti liberi solvent annuatim domino de Heeswijc ex dicta pecia 

terre dimidium grossum (dg: gr) antiquum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 147v 15 do 20-09-1380. 

Johannes Scillinc beloofde aan Johannes van Wetten 22 oude Franse 

schilden na maning te betalen. 

 

Johannes Scillinc promisit Johanni de Wetten XXII aude scilde 

Francie ad monitionem persolvenda. Testes Meus et Neijnsel datum 

supra. 

 

BP 1176 f 147v 16 do 20-09-1380. 

Wolterus van Erpe verklaarde ontvangen te hebben 200 mud haver, aan 

voornoemde Walterus beloofd door Willelmus van den Perre, Johannes 

Gruijter van Os, Johannes Kepken van Gheffen en Theodericus Willaij. 

De brief overhandigen aan Willelmus van den Perre. 

 

Solvit. 

Wolterus de Erpe recognovit fore satisfactum a ducentis modiis 

avene promissis dicto Waltero a Willelmo van den Perre Johanne 

Gruijter de Os Johanne Kepken de Gheffen et Theoderico Willaij. 

Testes datum supra. Tradetur littera W van den Perre. 

 

BP 1176 f 147v 17 do 20-09-1380. 

Johannes zvw Rijcoldus van der Voirt droeg over aan Johannes zvw 

Henricus van den Waude de helft van een huis, tuin, schuur en kamp, 

in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen Johannes van Slipen 

enerzijds en kinderen gnd Erkenraden Kijnderen anderzijds, met beide 

einden strekkend aan de gemeint aldaar, welk huis, tuin, schuur en 

kamp voornoemde Johannes gekocht had van Danijel zvw Engbertus Danen 

soen. 

 

Johannes filius quondam Rijcoldi van der Voirt medietatem domus 

orti horrei atque campi terre sitorum in parochia de Scijnle ad 
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locum dictum Eilde inter hereditatem Johannis de Slipen ex uno et 

inter hereditatem liberorum dictorum Erkenraden Kijnderen ex alio 

tendentium cum utroque fine ad communitatem ibidem (dg: vendita) 

quos domum ortum horreum et campum terre predictus Johannes erga 

Danijel! filium quondam Engberti Danen soen emendo acquisiverat 

prout in litteris quas vidimus hereditarie supportavit Johanni 

filio quondam Henrici van den Waude cum litteris et jure occacione 

dicte medietatis promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: d) Lonijs et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 147v 18 do 20-09-1380. 

Johannes Pels van Dijnter beloofde aan Johannes van den Boegarde van 

Scijnle 16 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Johannes Pels de Dijnter promisit Johanni van den Boegarde de 

Scijnle XVI Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 147v 19 do 20-09-1380. 

Willelmus zvw Gerardus gnd Butter van Ghewanden verkocht aan Henricus 

zv Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnxtem ½ morgen land minus 6 

roeden, in Maren, ter plaatse gnd die Grote Wert, tussen Willelmus 

Holen enerzijds en kvw voornoemde Gerardus Butter anderzijds. 

Verkoper, zijn broers Ambrosius gnd Broes en Henricus en zijn zuster 

Yda, kvw voornoemde Gerardus Butter, en Johannes die Smit szvw 

voornoemde Gerardus Butter beloofden lasten af te handelen. 

 

Solvit .. plack. 

(dg: Amb) Willelmus filius quondam Gerardi dicti Butter de 

Ghewanden dimidium iuger terre minus sex virgatis situm in 

parochia de Maren in loco dicto die (dg: Al) Grote Wert inter 

hereditatem Willelmi Holen ex uno et inter hereditatem (dg: h) 

liberorum dicti quondam Gerardi Butter ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico filio Henrici dicti Jonghe Heijn van 

Heijnxtem promittentes et cum eo Ambrosius dictus Broes et 

Henricus eius fratres (dg: et Johannes die) et Yda eius soror 

liberi dicti quondam Gerardi Butter cum tutore et Johannes die 

Smit gener dicti quondam Gerardi Butter indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 147v 20 do 20-09-1380. 

Willelmus Kepken beloofde aan Egidius van Mechelen 17 Brabantse 

dobbel met Vastenavond aanstaande (di 26-02-1381) te betalen. 

 

Willelmus Kepken promisit Egidio de Mechelen XVII Brabant dobbel 

ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes Lonijs et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1176 f 147v 21 do 20-09-1380. 
?Amelius gnd Maes soen beloofde aan hr Tielmannus van Mulsen priester 

20 gulden peter met Pasen aanstaande (14-04-1381) te betalen. 

 

[?Am]elius dictus Maes soen promisit super omnia domino Tielmanno 

de Mulsen presbitro XXti gulden peter ad pasca proxime 

persolvendos. Testes Meus et Scrage datum supra. 

 

1176 mf4 D 14 f.148. 

 Quinta post Severini: donderdag 25-10-1380. 

 in festo Mathei: vrijdag 21-09-1380. 

 in octava Lamberti: maandag 24-09-1380. 

 Quarta post Mathei: woensdag 26-09-1380. 
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 Quinta post Mathei: donderdag 27-09-1380. 

 

BP 1176 f 148r 01 do 20-09-1380. 

Theodericus Rover ridder verkocht aan Rodolphus gnd Roef zvw Johannes 

Hulsman ¼ deel van een erfgoed gnd der Weveringen Broek, in Breugel 

nabij Son, tussen erfgoed van het klooster van Hoedonc enerzijds en 

Johannes Heijnen soen en wijlen Willelmus van Gheswinckel anderzijds, 

te weten het ¼ deel dat wijlen voornoemde Johannes Hulsman placht te 

bezitten, belast met grondcijnzen. 

 

[110Theodericus R]over miles quartam partem cuiusdam hereditatis 

dicte der Weveringen Broec site in parochia de Broeghel prope 

Zonne [inter hereditatem conventus] de Hoedonc ex uno et inter 

hereditatem Johannis Heijnen soen et #quondam# Willelmi de 

Gheswinckel ex alio ut dicebat scilicet illam quartam partem quam 

Johannes quondam Hu[lsman] possidere consuevit hereditarie 

vendidit (dg: .) Rodolpho dicto Roef filio dicti quondam Johannis 

Hulsman promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi ex dicta q[uarta parte] solvendis. Testes 

Lonijs et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 148r 02 do 20-09-1380. 

Voornoemde hr Theodericus Rover ridder droeg over aan Andreas 

Verkenman een b-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit ¾ deel, dat aan Willelmus van der Coppelen en 

wijlen Lambertus Oeden soen behoorde, in een erfgoed gnd der 

Weveringen Broek, in Breugel bij Son, tussen erfgoed van het klooster 

van Hoedonc enerzijds en Johannes Heijnen soen en wijlen Willelmus 

van Gheswinckel anderzijds. 

 

Dictus dominus Theodericus hereditarium censum trium librarum 

monete quem se solvendum habere dicebat hereditarie Remigii ex 

tribus quartis partibus que ad Willelmum van der Coppele[n] et 

(dg: Willelmum quondam) Lambertum #quondam# Oeden soen spectabant 

in quadam hereditate dicta der Weveringen Broec site in parochia 

de Broegel prope Zonne inter hereditatem conventus de Hoedonc ex 

uno et inter hereditatem Johannis Heijnen soen et Willelmi quondam 

de Gheswinckel ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Andree 

Verkenman promittens warandiam et obligationem in dicto censu 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 148r 03 do 20-09-1380. 

Voornoemde Andreas Verkenman droeg over aan Rodolphus gnd Roef zvw 

Johannes gnd Hulsman ¼ deel van voornoemde cijns van 3 pond. 

 

Dictus Andreas quartam partem dicti census trium librarum dicte 

monete supportavit Rodolpho dicto Roef filio quondam Johannis 

dicti Hulsman promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. 

 

BP 1176 f 148r 04 do 20-09-1380. 

Gerardus gnd Vleeschehouwer beloofde aan Hermannus Scut zvw Willelmus 

Lu 40 lichte schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, 

met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Gerardus dictus Vleeschehouwer promisit super omnia Hermanno Scut 

filio quondam Willelmi Lu XL licht scild scilicet XII Dordrecht 

placken pro scilt computato ad nativitatis Domini proxime 

                         
110 Aanvulling op basis van BP 1176 f 148r 02. 
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persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 148r 05 do 20-09-1380. 

Jacobus Dor en Lambertus Keelbreker beloofden aan Laurencius 

Bolleken, tbv mr Wolphardus van Ghijesse, 21 oude schilden en 4 

plakken met Lichtmis aanstaande te betalen. 

 

Jacobus Dor [et] Lambertus Keelbreker promiserunt Laurencio 

Bolleken ad opus magistri Wolphardi #de Ghijesse# XXI aude scilde 

seu valorem et quatuor placken ad purificationem proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 148r 06 do 20-09-1380. 

Matheus van Boesscot droeg over aan zijn zoon Reijnerus gnd Haengrave 

een akker gnd die Stegeakker en een beemd gnd die Stegebeemd, in 

Asten, aan hem overgedragen door Rodolphus Roesmont; met de oogst 

erop. 

 

Matheus de Boesscot agrum terre dictum die Stegeacker atque pratum 

(dg: di) quoddam dictum die Stegebeemt sitos in parochia de Asten 

supportatos sibi a Rodolpho Roesmont prout in litteris hereditarie 

supportavit Reijnero dicto Haengrave suo filio cum litteris et 

aliis et jure #et cum fructibus que exinde provenient# promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 148r 07 do 20-09-1380. 

Zanderus Coelner en zijn zoon Hermannus beloofden aan Jacobus Aven 

soen 15 oude schilden na maning te betalen. 

 

Zanderus Coelner et Hermannus eius filius promiserunt Jacobo Aven 

soen XV aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes Meus et 

Scrage datum supra. 

 

BP 1176 f 148r 08 do 20-09-1380. 

Gerardus Loij Willems soen beloofde aan Hermannus gnd die Veer een 

n-erfcijns111 van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit huis en erf in Den Bosch, over 

de Visbrug, tussen erfgoed van Johannes van Enghelen enerzijds en 

erfgoed van Goeswinus van Enghelen anderzijds. 

 

Gerardus Loij Willems soen promisit se daturum et soluturum (dg: 

Johanni) Hermanno dicto die Veer hereditarium censum quatuor 

librarum monete hereditarie (dg: mediatim nativitatis Domini) 

#mediatim Domini et mediatim Johannis# ex domo et area sita in 

Busco ultra pontem piscium inter hereditatem Johannis de Enghelen 

ex uno et inter hereditatem Goeswini de Enghelen ex alio ut 

dicebat. 

 

BP 1176 f 148r 09 do 25-10-1380. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Hermannus dat als Sophia 

ev eerstgenoemde Hermannus zou overlijden voordat voornoemde 

Hermannus overlijdt, dat dan voornoemde Hermannus in voornoemd huis 

en erf, in Den Bosch, over de Visbrug, zijn leven lang een bedstee 

zal hebben; zou voornoemde Hermannus, na overlijden van voornoemde 

Sophija, hertrouwen, dan echter niet meer. 

 

Dictus Gerardus promisit ut debitor principalis dicto Hermanno 

quod si contingat (dg: dictum Herman) Sophiam uxorem primodicti 

                         
111 Zie → BP 1177 f 024v 02 za 14-02-1383, verkoop van deze erfcijns. 
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Hermanni (dg: post) decedere (dg: post) #ante# decessum dicti (dg: 

Sophie) #Hermanni# extunc dictus Hermannus in dicta domo et area 

sita ultra pontem piscium ad vitam eiusdem Hermanni unum 

lectistadium obtinebit habebit hoc tamen addito si contingat 

dictum Hermannum post decessum dicte Sophije aliam ducere 

legitimam uxorem extunc a dicto lectistadio erit (dg: prius) 

privatus. Testes Lijsscap et Veer datum quinta post Severini. 

 

BP 1176 f 148r 10 vr 21-09-1380. 

Nijcholaus gnd Cnoden soen gaf uit aan Bruijstinus zvw Willelmus van 

Hamvelt een stukje land in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Roet, tussen Johannes Loet enerzijds en voornoemde Nijcholaus 

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

schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, voor het eerst over een 

jaar 

 

Nijcholaus dictus Cnoden soen particulam terre sitam in parochia 

de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Roet inter hereditatem 

Johannis Loet ex uno et inter hereditatem dicti Nijcholai ex alio 

prout ibidem est sita #?et ?limitata# ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Bruijstino filio quondam Willelmi de Hamvelt 

ab eosdem hereditarie possidendam pro hereditario censu XL 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie (dg: mediatim) 

Martini et pro primo termino a Martini proxime ultra annum ex 

premissa promittens #sub obligatione omnium hereditatum quas ipse 

in dicto loco Roet vocato habet situatas ut dicebat# warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Rover et Neijsel datum in festo Mathei. 

 

BP 1176 f 148r 11 vr 21-09-1380. 

Amelius Nouden droeg over aan Agnes wv Lambertus Dunnecop een 

lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, op het leven van Arnoldus zv 

Thomas wever van Gheffen en zijn vrouw Margareta dv Nijcholaus van 

Brabant of van de langstlevende, welke pacht voornoemde Arnoldus, tbv 

hem en tbv zijn voornoemde vrouw Margareta, verworven had van Thomas 

gnd Hennekens van Gheffen, en welke pacht voornoemde Amelius 

verworven had van voornoemde Arnoldus en Margareta. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Amelius Nouden vitalem pensionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam anno quolibet ad vitam Arnoldi filii Thome 

textoris de Gheffen et Margarete eius uxoris filie Nijcholai de 

Brabant seu alterius eorundem diutius viventis quam dictus 

Arnoldus ad opus sui et ad opus dicte Margarete sui uxoris erga 

Thomam dictum Hennekens de Gheffen acquisiverat et quam pensionem 

dictus Amelius erga dictos Arnoldum et Margaretam acquisiverat 

prout in litteris legitime supportavit Agneti relicte quondam 

Lamberti Dunnecop cum litteris #et aliis# et jure et arrestadiis a 

quoque tempore restantibus promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 148r 12 vr 21-09-1380. 

Johannes zvw Johannes nzvw Johannes Loze beloofde aan Jacobus Aven 

soen 44 schild, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, een 

helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Pasen aanstaande 

(14-04-1381). 

 

Johannes filius quondam Johannis filii naturalis quondam Johannis 

Loze promisit Jacobo Aven soen XLIIII scild XII #Dordrecht# 

placken pro scilt computato mediatim nativitatis Domini et 

mediatim pasce proxime persolvenda (dg: testes datum supra). 
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Testes Meus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1176 f 148r 13 vr 21-09-1380. 

Albertus gnd Moerken zvw Petrus gnd Coenen soen van Bucstel verkocht 

aan Arnoldus Abt schoenmaker een n-erfcijns van 30 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en tuin van verkoper, in 

Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoed van voornoemde Arnoldus 

koper, tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus Brodeken enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Eijcke de oudere anderzijds, reeds belast 

met een b-erfcijns van 40 schelling geld. 

 

Albertus #dictus Mo[er]ken# filius quondam Petri dicti Coenen soen 

de Bucstel hereditarie vendidit Arnoldo Abt sutori hereditarium 

censum XXXta solidorum (dg: so) monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et orto dicti venditoris sito in Busco 

ad aggerem Vuchtensem (dg: inter h) retro hereditatem dicti 

Arnoldi emptoris inter hereditatem quondam Nijcholai Brodeken ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Eijcke senioris ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto hereditario censu XL solidorum monete exinde prius dicto 

emptori solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 148r 14 ma 24-09-1380. 

Hr Theodericus van Bronchorst heer van Bathenborch maakte bezwaar 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door jkr Johannes 

heer van Keerberch en van Helvoert met zijn goederen. 

 

Dominus Theodericus de Bronchorst dominus de Bathenborch omnes 

vendiciones et alienaciones factas a domicello Johanne domino de 

Keerberch et de Helvoert cum suis bonis calumpniavit. Testes Cnode 

et Neijnsel datum in octava Lamberti. 

 

BP 1176 f 148r 15 wo 26-09-1380. 

Johannes van Weert ev Elizabeth dvw Johannes zvw Jacobus droeg over 

aan Johannes Kerper een erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land gnd dat Loekt, in 

Heeswijk, tussen Johannes gnd Veerdonc enerzijds en een gemene steeg 

anderzijds, welk stuk land voornoemde wijlen Johannes zvw Jacobus 

voor 2 schelling jaarlijks en voor voornoemde pacht uitgegeven had 

aan Johannes zvw Johannes gnd Vunsel, en welke pacht voornoemde 

Johannes nu bezit. 

 

Solvit. 

Johannes de Weert maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elizabeth filie quondam Johannis filii quondam Jacobi hereditariam 

paccionem sex sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione ex quadam pecia terre dicta dat Loect 

sita in parochia de Heeswijc inter hereditatem Johannis dicti 

Veerdonc ex uno et inter communem stegam (dg: ex alio) ibidem 

jacentem ex alio (dg: tendentem cum) quam peciam terre dictus 

quondam Johannes filius quondam Jacobi pro duobus solidis (dg: ex) 

pagamenti annuatim exinde #prius# solvendis et pro predicta 

paccione dederat ad pactum Johanni filio quondam Johannis dicti 

Vunsel prout in litteris et quam paccionem predictus Johannes nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Johanni Kerper (dg: 

pro) cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et q dicti quondam Johannis filii 

Jacobi et quorumque heredum dicti quondam [Johannis filii] Jacobi 

deponere. Testes Scrage et Neijnsel datum quarta post Mathei. 
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BP 1176 f 148r 16 do 27-09-1380. 

Lambertus zvw Johannes gnd Bonart en Nijcholaus gnd Coel Condermans 

soen ev Metta dvw voornoemde Johannes verkochten aan Gerardus den 

Lepper (1) 3 stukken land in Berghem, ter plaatse gnd op Bercher 

Veld, (1a) naast Johannes Boudens soen, (1b) tussen wijlen 

Rijchmoedis Jacobs enerzijds en Steijnskinus Kathelinen soen, (1c) 

naast wijlen voornoemde Rijchmoedis, (3) alle cijnzen, die aan 

voornoemde Lambertus en Metta gekomen waren na overlijden van 

Heijlwigis van Mol, te betalen in Berghem en in Hees?, belast met 

lasten. De brief overhandigen aan voornoemde Nijcholaus. 

 

Lambertus filius quondam Johannis dicti Bonart et Nijcholaus 

dictus Coel Condermans soen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Mette sue uxoris filie dicti quondam Johannis tres 

pecias terre sitas in parochia de Berchen in loco dicto op 

Berchger Velt quarum una (dg: inter) #contigue# hereditatem 

Johannis Boudens soen (dg: ex uno et inter hereditatem quondam 

Rijchmoedis Jacobs ex alio altera inter hereditatem quondam dicte 

Rijchmoedis ex uno et inter hereditatem Sceij) et altera inter 

hereditatem quondam Rijchmoedis [Jacobs] ex uno et inter 

hereditatem Steijnskini Kathelinen (dg: ex) soen ex alio et tercia 

contigue iuxta hereditatem quondam dicte Rijchmoedis #site sunt# 

(dg: ut dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo [den Lepper] 

promittentes warandiam et obligationem deponere) atque omnes 

census dictis Lamberto et Mette de morte quondam Heijlwigis de Mol 

successione advolutos quoque locorum in parochia de Berchen et de 

Hees? solvendos hereditarie (dg: s) vendiderunt Gerardo den Lepper 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus 

exinde de jure solvendis. Testes Lonijs et Neij[nsel datum] quinta 

post Mathei. Tradetur littera dicto Nijcholao. 

 

BP 1176 f 148r 17 do 27-09-1380. 

Elizabeth dvw Lambertus zv Johannes Jordens soen droeg over aan 

Johannes zv Johannes van Vechel (1) alle goederen, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders, (2) alle goederen, die 

aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde grootvader 

Johannes Jordens soen, gelegen onder Veghel. 

 

Elizabeth filia quondam Lamberti (dg: dicti) filii Johannis 

Jordens soen cum tutore omnia bona sibi de morte quondam suorum 

parentum successione advoluta atque omnia bona sibi d[e mor]te 

dicti Johannis Jordens soen #sui avi# successione advolvenda 

quoque locorum infra parochiam de Vechel consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni filio Johannis de Vechel 

[promittens] ratam servare. Testes Rover et Lonijs datum quinta 

post Mathei. 

 

1176 mf4 E 01 f.148v. 

 Quinta post Mathei: donderdag 27-09-1380. 

 in profesto Mijcaelis: zaterdag 29-09-1380. 

 Sexta post Mathei: vrijdag 28-09-1380. 

 

BP 1176 f 148v 01 do 27-09-1380. 

....... van Gheffen zvw Gerardus gnd Pouwels soen verkocht aan Agnes 

van Hees dvw Gerardus gnd Bollart een lijfpacht van ½ mud? rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

huis, erf en tuin in Hees, tussen Petrus Ermgarden soen enerzijds en 

Gerardus van Zeland anderzijds. 

 

....... de Gheffen filius quondam Gerardi dicti Pouwels soen 

legitime vendidit Agneti de Hees filie quondam Gerardi dicti 
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Bollart vitalem pensionem dimidii ....... siliginis mensure de 

Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte Agnetis et non ultra 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo area et orto et 

hereditatibus dicti venditoris sitis in parochia de (dg: Hees) 

Hees inter hereditatem Petri Ermgarden soen ex uno et inter 

hereditatem Gerardi de (dg: Hees) #Zeland# ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et sufficientem facere et cum mortuus fuerit. 

Testes Rover et Lonijs datum quinta post Mathei. 

 

BP 1176 f 148v 02 do 27-09-1380. 

Henricus van Meerwijc ev Mabelia dvw Lucas van Erpe verkocht aan 

Johannes van Erpe zvw voornoemde Lucas van Erpe de helft in (1) de 

goederen van voornoemde wijlen Lucas, in Veghel, ter plaatse gnd 

Zijtaart, (2) erfgoederen aldaar, naast voornoemde goederen, welke 

erfgoederen voornoemde wijlen Lucas verworven had van erfg vw 

Arnoldus gnd van den Hoevel, welke goederen en erfgoederen voornoemde 

Lucas van Erpe samen met andere goederen overgedragen had aan 

Arnoldus Stamelart van de Kelder, tbv Lucas en voornoemde Mabelia, kv 

eerstgenoemde Lucas. Voornoemde Henricus beloofde voornoemde Johannes 

en kv voornoemde Johannes verwekt bij zijn vrouw Jutta dvw Henricus 

van Meerlaer, op hun verzoek, te vesten in voornoemde helft. 

 

Henricus de Meerwijc maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mabelie sue uxoris filie quondam Luce de Erpe medietatem ad dictos 

Henricum et Mabeliam spectantem in bonis dicti quondam Luce sitis 

in parochia de Vechel ad locum dictum Zitart et in attinentiis 

eorundem bonorum singulis et universis quoque locorum situatis 

atque in quibusdam hereditatibus sitis ibidem iuxta bona predicta 

quas hereditates iamdictas dictus quondam Lucas erga heredes 

quondam Arnoldi dicti van den Hoevel acquisiverat que bona cum 

suis attinentiis et quas hereditates predictas dictus Lucas de 

Erpe (dg: supportaverat Ar) simul cum quibusdam aliis bonis 

supportaverat Arnoldo Stamelart de Penu ad opus Luce (dg: sui 

filii) et dicte Mabelie (dg: sue filie) liberorum primodicti Luce 

prout in litteris (dg: here) quas vidimus hereditarie vendidit 

Johanni de Erpe filio dicti quondam Luce de Erpe supportavit cum 

litteris et jure occacione premisse medietatis (dg: et jure) 

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

parte sui deponere promisit insuper dictus Henricus venditor 

#super omnia# quod ipse dictum Johannem et liberos suos ab eodem 

Johanne et Jutta sua uxore filia quondam Henrici de Meerlaer 

pariter genitos et generandos ad requisitum (dg: eiusdem) eorundem 

Johannis et liberorum seu alterius eorundem in dicta medietate 

dictorum bonorum et hereditatum iuxta modum predictum firmabit et 

heredabit #coram scabinis in Busco# scilicet cum hoc a dicto 

Henrico venditore factum fuerit extunc presens littera dicto 

venditori resignabitur. Testes Rover et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 148v 03 za 29-09-1380. 

Voornoemde verkoper verklaarde dat de koopsom was voldaan. 

 

Dictus venditor recognovit sibi fore satis de pretio vendicionis 

huiusmodi. Testes Cnode et Rover datum in profesto Mijcaelis. 

 

BP 1176 f 148v 04 za 29-09-1380. 

Gheerlacus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gheerlacus de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 148v 05 za 29-09-1380. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van 
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schepenen, Ghevardus van Eijndoven en Gheerlacus van Erpe. Zou hij 

uitgewonnen worden, dan wordt hij schadeloos gehouden. 

 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus sca Ghevardo de 

Eijndoven Gheerlaco de Erpe et si sibi evincetur via juris 

indempnem servabit. 

 

BP 1176 f 148v 06 za 29-09-1380. 

Ghevardus van Eijndoven kweet Willelmus zvw Arnoldus van der Heijden 

van alle beloften, aan voornoemde Ghevardus gedaan door voornoemde 

Willelmus. 

 

Solvit 3 plack. 

Ghevardus de Eijndoven quitum clamavit Willelmum filium quondam 

Arnoldi van der Heijden ab omnibus promissionibus et 

obligationibus factis dicto Ghevardo a dicto (dg: Wil) Willelmo a 

quoque tempore evoluto usque in diem presentem (dg: occacione 

scilicet). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 148v 07 za 29-09-1380. 

Matheus zv Metta van den Mugghehoevel verkocht aan Henricus gnd 

Wellens soen van Wetten een erfpacht van 20 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 2 bunder 

erfgoed in Gestel nabij Herlaar, tussen Johannes Groet enerzijds en 

de gemeint anderzijds, (2) een huis, tuin en erfgoederen in Gestel 

nabij Herlaar, ter plaatse gnd die Hoge Straat, tussen Mathijas Fijen 

soen enerzijds en Hubertus van Lijeshout anderzijds, reeds belast met 

grondcijnzen en een erfpacht van 10 lopen rogge. 

 

Solvit. 

Matheus #filius Mette# van den Mugghehoevel hereditarie vendidit 

Henrico (dg: de W) dicto Wellens soen de Wetten hereditariam 

paccionem viginti lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex duobus bonariis 

hereditatis sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer inter 

hereditatem Johannis Groet ex uno et inter communitatem ex alio 

item #ex# domo orto et hereditatibus dicti venditoris sitis in 

dicta parochia ad locum dictum die Hoge Strate inter hereditatem 

Mathije Fijen soen ex uno et inter hereditatem Huberti de 

Lijeshout ex alio ut dicebat promittens (dg: warandiam et) super 

habita et habenda warandiam #questionem proximitatis# et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus domino fundi et 

hereditaria paccione X lopinorum siliginis exinde prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes Lonijs et Neijnsel (dg: datum supra 

datum quinta) datum supra. 

 

BP 1176 f 148v 08 za 29-09-1380. 

Jacobus zvw Johannes gnd Deijster verkocht aan Johannes van den Velde 

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

betalen, gaande uit (1) een huis en tuin in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Hezelaar, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes die 

Wit anderzijds, (2) een akker aldaar, tussen Metta van Dueren 

enerzijds en voornoemde Johannes die Wit anderzijds, (3) 1 zesterzaad 

roggeland aldaar, tussen Henricus Groen enerzijds en Arnoldus Osken 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 10 

schelling gemeen paijment. 

 

Solvit. 

Jacobus filius quondam Johannis dicti Deijster hereditarie 

vendidit Johanni van den Velde corrigiatori hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex 
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domo et orto dicti venditoris sito in parochia de Ghestel prope 

Herlaer ad locum dictum Hezellaer inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem Johannis die Wit ex alio item ex agro terre sito 

ibidem inter hereditatem Mette de Dueren ex uno et inter 

hereditatem Johannis die Wit predicti ex alio item ex una 

sextariata terre siliginee sita ibidem (dg: inter hereditatem 

quondam Henrici de Uden ex uno) et inter hereditatem Henrici Groen 

(dg: -.) et inter hereditatem Arnoldi (dg: Osl) Osken ex alio ut 

dicebat promittens #super habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditario 

censu X solidorum (dg: dicte) communis pagamenti exinde solvendis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 148v 09 za 29-09-1380. 

Johannes van Luijcel verkocht aan Godefridus zvw Johannes van den 

Bruggen van Ophoven de helft van een hofstad in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Bartholomeus zv Henricus Onderbroec 

enerzijds en erfgoed van Theodericus gnd Clijnge anderzijds, welke 

hofstad voornoemde Johannes van Luijcel verworven had van voornoemde 

Bartholomeus zv Henricus gnd Onderbroec en Henricus zv Johannes gnd 

Jordens soen van Bucstel, te weten de helft naast voornoemde 

Theodericus Clijnge, de hele hofstad belast met de helft van de 

hertogencijns en van een b-erfcijns van 26 schelling geld. 

 

Johannes de Luijcel (dg: do) medietatem domistadii siti in Busco 

in aggere vici Vuchtensis inter hereditatem Bartholomei filii 

Henrici Onderbroec ex uno et inter hereditatem (dg: .) Theoderici 

dicti Clijnge ex alio quod domistadium dictus Johannes de Luijcel 

a #dicto# Bartholomeo filio Henrici dicti Onderbroec et Henrico 

filio (dg: q) Johannis dicti Jordens soen de Bucstel 

#acquisiverat# prout in litteris quas vidimus etc (dg: hereditarie 

vendidit Godefrido) scilicet illam medietatem que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Theoderici Clijnge 

hereditarie vendidit Godefrido filio quondam Johannis van den 

Bruggen de Ophoven promittens warandiam et obligationem deponere 

excepta medietate census domini ducis et hereditarii census 

viginti sex solidorum monete ex dicto integro domistadio de jure 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 148v 10 za 29-09-1380. 

Zebertus Lodewijchs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zebertus Lodewijchs soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 148v 11 za 29-09-1380. 

Herbertus gnd Gheertruden soen van Scijnle gaf uit aan (niets 

ingevuld) de helft in (1) een huis, tuin en aangelegen stuk land, in 

Nistelrode, ter plaatse gnd Loesheuvel, beiderzijds tussen de 

gemeint, in (2) een stuk land aldaar, beiderzijds tussen Johannes 

Scrage, in (3) een stuk land in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Loesheuvel, tussen Gerardus Stegeman enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, in (4) een stuk land in Hees, ter plaatse gnd Loesheuvel, 

tussen Petrus Bever enerzijds en voornoemde Gerardus Stegeman 

anderzijds, in (5) een stukje land in Dinther, ter plaatse gnd 

Loesheuvel, tussen Wijnkinus zv Nijcholaus van Zochel enerzijds en 

voornoemde Gerardus Stegeman anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

de helft van de grondcijnzen en van een b-erfcijns van 30 schelling 

geld, die uit geheel de goederen gaan, en thans voor een n-erfpacht 

van 3 mud 7 zester rogge, Bossche maat {niet afgewerkt contract}. 
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Herbertus dictus Gheertruden soen de Scijnle medietatem ad se 

hereditario jure spectantem (dg: in hereditatibus infrascriptis 

sitis infra) #in hereditatibus infrascriptis scilicet# in domo 

orto et pecia terre eis adiacente sitis in parochia de Nijsterle 

in loco dicto Loeshoevel inter (dg: h) communitatem ex utroque 

latere atque #in# peciam terre sitam ibidem inter hereditatem 

Johannis Scrage ex utroque latere coadiacente item #in# (dg: 

peciam) pecia terre sita in dictis parochia et loco inter 

hereditatem Gerardi Stegeman ex uno et inter (dg: he) communem 

plateam ex alio item in pecia terre sita in parochia de (dg: Nij) 

Hees (dg: inter) in dicto loco Loeshoevel vocato inter hereditatem 

Petri Bever ex uno et inter hereditatem Gerardi Stegeman predicti 

ex alio item in particula terre sita in (dg: lo) parochia de 

Dijnter in dicto loco Loeshovel vocato inter hereditatem Wijnkini 

filii Nijcholai de Zochel ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Stegeman predicti ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem (niets ingevuld) pro (dg: here censibus) #medietate 

censuum# dominorum fundi et hereditarii census XXXta solidorum 

monete ex dictis integris hereditatibus exinde prius solvendis 

dandis etc et pro hereditaria paccione trium modiorum et septem 

sextariorum siliginis mensure de Busco. 

 

BP 1176 f 148v 12 vr 28-09-1380. 

Willelmus zv Johannes gnd Lemmen soen beloofde aan Henricus zv 

Theodericus van Asperen ½ last haring tussen nu en Vastenavond 

aanstaande (di 26-02-1381) te leveren. 

 

Willelmus filius Johannis dicti Lemmen soen promisit Henrico filio 

Theoderici de Asperen (dg: di unum) #dimidium# last allecium etc 

infra hinc et festum (dg: ..) carnisprivii proxime persolvendum. 

Testes Scrage et Rover datum sexta post Mathei. 

 

BP 1176 f 148v 13 vr 28-09-1380. 

Ghibo van Eijcke beloofde aan Gerardus Wilde knecht van Leonius van 

Langvelt 329 schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, 

een helft te betalen met Sint-Martinus en de andere helft met 

Kerstmis aanstaande. 

 

Ghibo de Eijcke promisit Gerardo (dg: Wilde) Wilde #famulo Leonii 

de Langvelt# CCC #et XXIX# scilde XII Dordrecht placken pro 

quolibet scilt computato (dg: ad) mediatim Martini et mediatim 

nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes Scrage et Lonijs 

datum supra. 

 

BP 1176 f 148v 14 vr 28-09-1380. 

Arnoldus Velkennere maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Gerardus zvw Conrardus Writer. 

 

Arnoldus Velkennere omnes vendiciones et alienaciones factas a 

Gerardo filio quondam (dg: Gerardi Cor) Conrardi Writer 

calumpniavit ut dicebat. Testes Scrage et Rover datum supra. 

 

BP 1176 f 148v 15 vr 28-09-1380. 

Godefridus Dachverlies en Walterus van Vucht bontwerker verklaarden 

op verzoek van de rechter dat Willelmus zvw Jacobus van den Hezellaer 

buiten de goederen gnd het Goed te Engelen, gelegen in Liemde, die 

Walterus van Vlasvoert verworven had van voornoemde Willelmus, is 

geweest gedurende de afgelopen 6 weken 3 dagen. 

 

(dg: W) Godefridus Dachverlies et Walterus de Vucht pellifex 

deponent ad requisitum judicis quod Willelmus filius quondam 
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Jacobi van den Hezellaer fuit extra bona (dg: sua sita in que 

fuerant dicti Willelmi sita in parochia de Bucstel qu) dicta tGoet 

tEngelen sita in Lijemde que Walterus van Vlasvoert erga dictum 

Willelmum acquisiverat (dg: s) per spacium sex septimarum et trium 

dierum proxime preteritorum. Testes (dg: Sc) Meus et Scrage datum 

supra. 

 

1176 mf4 E 02 f.149. 

 Quinta post Mathei: donderdag 27-09-1380. 

 Sexta post Mathei: vrijdag 28-09-1380. 

 

BP 1176 f 149r 01 do 27-09-1380. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch gaf uit 

aan Johannes van Boege een stuk land, 6 lopen rogge groot, in 

Dinther, ter plaatse gnd in den Hulsakker, tussen voornoemde jkr 

Johannes enerzijds en Denkinus van Scijnle anderzijds, met de helft 

van de sloten die er rondom liggen; de uitgifte geschiedde voor een 

erfpacht112 van 14 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

voor het eerst over een jaar. 

 

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

Keerberch peciam terre (dg: sitam i) sex lopinos siliginis in 

semine capientem sitam in parochia de D[ijnter] in loco dicto in 

den Hulsacker inter hereditatem dicti domicelli #Johannis# ex uno 

et inter hereditatem Denkini de Scijnle ex alio cum medietate 

fossatorum circumque coadiacentium prout ibidem est sita dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni de Boege ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione quatuordecim lopinorum 

siliginis mensure de Busco [danda] sibi ab alio hereditarie 

purificatione (dg: et in Dijn) #et# pro primo termino ultra annum 

ex premissa promittens super omnia warandiam #pro premissis# et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Heijme et 

Scrage datum quinta post Mathei. 

 

BP 1176 f 149r 02 do 27-09-1380. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde jkr Johannes 17 Brabantse 

dobbel minus 3 plakken met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto domicello Johanni XVII Brabant 

dobbel minus 3 placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 149r 03 do 27-09-1380. 

Voornoemde jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch 

gaf uit aan Johannes Witkop de oostelijke helft van een stukje land 

in Dinther, gelegen ter plaatse gnd in der Boekart, beiderzijds 

tussen wijlen Elizabeth Henrics; de uitgifte geschiedde voor een 

erfpacht113 van 3 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

voor het eerst over een jaar. 

 

Dictus domicellus Johannes (dg: par) medietatem particule terre 

site in parochia de Dijnter ad locum dictum in der Boekart inter 

hereditatem Elizabeth quondam Henrics ex (dg: uno et inter 

hereditatem) utroque latere coadiacentem scilicet illam medietatem 

que (dg: sitam) sita est versus oriens prout dicta medietas ibidem 

est sita ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni Witkop 

ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione trium 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

                         
112 Zie → BP 1176 f 155r 10 vr 26-10-1380, verkoop van de pacht. 
113 Zie → BP 1176 f 155r 13 vr 26-10-1380, verkoop van de pacht. 
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hereditarie purificatione et primo termino ultra annum ex dicta 

medietate promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 149r 04 do 27-09-1380. 

(dg: Voornoemde Johannes Witkop beloofde aan voornoemde jkr Joh). 

 

(dg: Dictus Johannes Witkop promisit dicto domicello Joh). 

 

BP 1176 f 149r 05 do 27-09-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde jkr Johannes 3 Brabantse 

dobbel en 3 plakken met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto domicello Johanni 3 Brabant dobbel et 

3 plack ad nativitatis Domini proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 149r 06 do 27-09-1380. 

Voornoemde jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch 

gaf uit aan Walterus zvw Walterus Sleijnninc een stuk land en een 

stuk dries, in Dinther, ter plaatse gnd in den Boekart, tussen 

voornoemde jkr Johannes en Johannes van Dordrecht enerzijds en 

Theodericus Jongher anderzijds, met beide einden strekkend aan een 

gemene weg; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 1 mud rogge, 

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

 

Dictus domicellus Johannes peciam terre #et peciam pascue dictam 

driessche# sitas in parochia de Dijnter ad locum dictum in den 

Boekart inter hereditatem #dicti domicelli Johannis et# Johannis 

de Dordrecht ex uno et inter hereditatem Theoderici Jongher ex 

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

inter hereditatem et cum re) #utroque fine [l]inealiter ad 

communem plateam# prout ibidem sunt site ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Waltero filio quondam Walteri Sleijnninc ab 

eodem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 149r 07 do 27-09-1380. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde jkr Johannes 26 Brabantse 

dobbel en 36 plakken met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus Walterus promisit super omnia dicto dimocello Johanni XXVI 

Brabant dobbel et (dg: terciam partem unius dobbel) #et XXXVI 

placken# ad nativitatis Domini proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 149r 08 do 27-09-1380. 

Voornoemde jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch 

gaf uit aan Lambertus zvw Godefridus Hillen soen een stuk land gnd 

die Geer en een stukje dries, in Dinther, ter plaatse gnd in den 

Buckart, tussen Johannes Spijerinc van Dijnter enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene weg; 

de uitgifte geschiedde voor een erfpacht {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus domicellus Johannes peciam terre dictam die Gheer #et 

particulam pascue dictam een driessche# sitas in parochia de 

Dijnter in loco dicto (dg: die) in den Buckart inter hereditatem 

(dg: W) Johannis Spijerinc de Dijnter ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem (dg: p) viam ex alio (dg: ex prout ibidem 

sita est ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem cum particula 

pascue dicta driessche tendente cum uno fine cum utroque) 

tendentes cum utroque fine ad communem plateam prout ibidem site 
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sunt ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Lamberto filio 

quondam Godefridi Hillen soen ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditaria paccione {enkele regels vrijgelaten}. 

 

BP 1176 f 149r 09 do 27-09-1380. 

Voornoemde jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch 

gaf uit aan Nijcholaus Loijman 4 stukken land in Dinther, (1) tussen 

Theodericus Jongher enerzijds en Johannes Spijerinc van Dijnter 

anderzijds, (2) gnd dat Kromme Stuk, tussen voornoemde Johannes 

Spijerinc enerzijds en Johannes van Dordrecht anderzijds, (3) tussen 

voornoemde Johannes Spijerinc enerzijds en Johannes van Dordrecht 

anderzijds, (4) tussen voornoemde Johannes Spijerinc enerzijds en de 

gemene weg komend van Veghel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

{niet afgewerkt contract114}. 

 

Dictus domicellus Johannes quatuor (dg: particulas) #pecias# terre 

sitas in parochia de Dijnter quarum una inter hereditatem 

Theoderici Jongher ex uno et inter hereditatem Johannis Spijerinc 

de Dijnter ex alio (dg: et .) secunda (dg: inter hereditatem) 

dicta dat Crumme Stuc inter hereditatem dicti Johannis Spijerinc 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Dordrecht ex alio et 

tercia inter hereditatem dicti Johannis Spijerinc ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Dordrecht ex alio et quarta inter 

hereditatem dicti Johannis Spijerinc ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam venientem de Vechel ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Nijcholao Loijman ab eodem 

hereditarie possidendas pro {enkele regels vrijgelaten}. 

 

BP 1176 f 149r 10 do 27-09-1380. 

Johannes Keijser beloofde aan Henricus Goes 14 vaten haring tussen nu 

en Lichtmis aanstaande onder de kraan te leveren. 

 

Johannes Keijser promisit Henrico Goes (dg: .) XIIII vasa allecium 

plenorum infra hinc et purificationem proxime persolvenda (dg: .) 

sub craen tradenda. 

 

BP 1176 f 149r 11 vr 28-09-1380. 

Zanderus zvw Laurencius van den Bruekelen gaf uit aan Everardus van 

Casteren zvw Johannes van Casteren een stukje land, 181 boenreroeden 

groot, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Griensven, 

tussen voornoemde Zanderus enerzijds en de gemene weg van Griensven 

anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes Cluet en met het 

andere eind aan Truda Jans; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 55 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

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

aanstaande. Voornoemde Zanderus mag altijd zijn hekken en omheiningen 

laten aansluiten aan voornoemd stukje land. 

 

Solvit Zanderus. Solvit Everardus 10 plack. 

Zanderus filius quondam Laurencii van den Bruekelen (dg: peci) 

particulam terre centum et octuaginta unam virgatas dictas 

boenreroijden continentem sitam infra (dg: parochiam de) 

libertatem de Busco ad locum dictum Griensvenne inter hereditatem 

dicti Zanderi ex uno et inter communem plateam de Griensvenne ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis (dg: Cloet) 

Cluet et cum reliquo fine ad hereditatem Trude Jans (dg: ex) ut 

dicebat (dg: ded) dedit ad hereditarium censum Everardo de 

Casteren filio quondam Johannis de Casteren ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu quinquaginta quinque solidorum 

                         
114 Voor afgewerkte contract, zie BP 1176 f 154r 15 ma 22-10-1380. 
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monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini et primo termino (dg: m) nativitatis Johannis 

proxime promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit hoc addito quod dictus Zanderus 

poterit perpetue suas sepes et circonva! dicta heijmssel adiungere 

et adconvallare ad dictam particulam terre. Testes Meus et Scrage 

datum sexta post (dg: La) Mathei. 

 

BP 1176 f 149r 12 vr 28-09-1380. 

Willelmus zvw Jacobus van den Hezellaer verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Willelmus filius (dg: Ja) quondam Jacobi van den Hezellaer prebuit 

et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 149r 13 vr 28-09-1380. 

Gerardus Loij zv Willelmus en zijn vrouw Batha van den Put beloofden 

aan Nijcholaus van Colonia 64 oude schilden, 38 Dordrechtse plakken 

voor 1 schild gerekend, een helft te betalen met Sint-Martinus en de 

andere helft met Kerstmis aanstaande. 

 

Gerardus Loij filius Willelmi et Batha van den Put eius uxor 

legitima promiserunt Nijcholao de Colonia LX#IIII# aude scilde seu 

XXXVIII #Dordrecht# plack pro quolibet scilt computato mediatim 

Martini et mediatim (dg: Dom) nativitatis Domini proxime 

persolvenda. Testes Cnode et Rover datum supra. 

 

BP 1176 f 149r 14 vr 28-09-1380. 

Johannes van Erpe maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan met de goederen die waren van wijlen Godefridus 

van Sceepstal. 

 

Johannes de Erpe omnes vendiciones et alienaciones cum bonis 

quibusque que fuerant quondam Godefridi de Sceepstal a personis 

quibusque ut dicebat calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 149r 15 vr 28-09-1380. 

Johannes van Erpe maande 3 achterstallige jaren van een erfpacht van 

4 mud rogge, die zijn broer Lucas aan hem moet leveren, gaande uit 

goederen gnd ten Nieuwenhuize. 

 

Johannes de Erpe hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis 

quam Lucas eius frater dicto Johanni solvere tenetur hereditarie 

ex bonis dictis ten Nuwenhuze monuit de tribus annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 149r 16 vr 28-09-1380. 

Voornoemde Johannes beloofde aan zijn zwager Henricus van Meerwijc 

100 Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Dictus Johannes promisit Henrico de Meerwijc #suo sororio# C 

Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime. Testes 

datum supra. Traditur dicto Johanni. 

 

1176 mf4 E 03 f.149v. 

 in festo Mijchaelis: zaterdag 29-09-1380. 

 in crastino Mijchaelis: zondag 30-09-1380. 

 anno LXXXo post Remigii: na maandag 01-10-1380. 

 Quinta post Remigii: donderdag 04-10-1380. 
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BP 1176 f 149v 01 za 29-09-1380. 

....... Wolf zv Arnoldus gnd Wolf van Goerle verkocht aan Gerardus 

zvw Johannes gnd Hulen soen een erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Tilburg, met Lichtmis in Goirle te leveren, gaande uit (1) 4 lopen 

roggeland, in Goirle, tussen Walterus Otten soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, reeds belast met 1 oude groot, (2) 1 bunder 

beemd, in Goirle, tussen Henricus Everdeij enerzijds en Paulus van 

Goerle anderzijds, deze bunder reeds belast met de hertogencijns. 

 

....... Wolf filius Arnoldi dicti Wolf de Goerle hereditarie 

vendidit Gerardo filio quondam Johannis dicti Hulen soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Tilborch 

[solvendam] purificatione et in (dg: Tilbor) Goerle tradendam ex 

quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Goerle 

inter hereditatem Walteri Otten soen ex !inter communem plateam ex 

alio et ex uno bonario prati sito in dicta parochia inter 

hereditatem Henrici Everdeij ex uno et inter hereditatem Pauli de 

Goerle ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam deponere 

exceptis censu domini ducis ex dicto bonario prati et uno grosso 

antiquo ex dictis quatuor lopinatis terre prius solvendis (dg: 

promisit super omnia suffic). Testes (dg: Cn) Meus et Cnode datum 

in festo Mijchaelis. 

 

BP 1176 f 149v 02 za 29-09-1380. 

Hubertus die Becker zv Walterus gnd die Becker verkocht aan Gerardus 

zvw Johannes Hulen soen een erfpacht van 28 lopen rogge, maat van 

Tilburg, met Lichtmis in Tilburg te leveren, gaande uit 12 lopen 

roggeland, in Tilburg, achter de hoeve van Walterus van den Laer 

enerzijds en erfgoed van het klooster van Tongerlo anderzijds, met 

een eind strekkend aan Hubertus Bac en met het andere eind aan 

Nijcholaus gnd her Ghij, (2) 3 lopen roggeland, in Tilburg, ter 

plaatse gnd aan de Brede Beemd, tussen Paulus Vrancken enerzijds en 

Johannes zvw Petrus Daneels soen anderzijds, reeds belast met 

grondcijnzen. 

 

Solvit. 

Hubertus die Becker filius (dg: quondam) Walteri dicti die Becker 

hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Johannis Hulen soen 

hereditariam paccionem XXVIII lopinas siliginis mensure de 

Tilborch solvendam hereditarie purificatione et in Tilborch 

#tradendam# ex duodecim lopinatis terre siliginee sitis in 

parochia de Tilborch !retro mansum Walteri van den Laer ex !latere 

et inter hereditatem conventus de Tongherle ex alio tendentibus 

cum uno fine ad hereditatem Huberti Bac et cum reliquo fine ad 

hereditatem Nijcholai (dg: dicti) dicti her Ghij (dg: ex a) et ex 

(dg: tribus) tribus lopinatis terre siliginee sitis in dicta 

parochia ad locum dictum (dg: ad) #aen# den Breden Beemt inter 

hereditatem Pauli Vrancken ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii quondam Petri Daneels soen ex alio promittens warandiam et 

obligationem aliam deponere exceptis censibus dominorum fundo 

exinde prius solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 149v 03 za 29-09-1380. 

Walterus die Bije maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Gerardus zvw Conrardus Writer met zijn 

goederen. 

 

Solvit VII solidos. Scabini noluerunt. 

Walterus die Bije omnes vendiciones et alienaciones factas a 

Gerardo filio quondam Conrardi Writer calumpniavit #cum bonis suis 
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quibusque#. Testes Cnode et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 149v 04 zo 30-09-1380. 

Tielmannus Plume zvw Theodericus Plume van Kerccasteren verkocht aan 

Johannes zvw Godefridus van den Eijnde een stuk land gnd die Doorne 

Akker, in Loon nabij Vessem, tussen Petrus van Hege Casteren 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. De brief overhandigen aan 

Nijcholaus van Eijndoven. 

 

Solvit. 

Tielmannus Plume filius (dg: filius) quondam Theoderici Plume de 

Kerccasteren peciam terre (dg: sitam) dictam die Doerne Acker 

sitam in parochia de Loen (dg: de) #prope# Vessem inter 

hereditatem Petri de Hege Casteren ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit (dg: G) Johanni 

filio quondam Godefridi van den Eijnde promittens warandiam (dg: 

et aliam) et obligationem obligationem deponere. Testes (dg: Cnode 

et) Meus et Cnode datum in crastino Mijchaelis. Traditur Nijcholao 

de Eijndoven. 

 

BP 1176 f 149v 05 ±di 02-10-1380. 

Contracten van de schepenen in Den Bosch: Arnoldus Stamelart van de 

Kelder, Leonius van Langvelt, Johannes zv Boudewinus, Ghisbertus 

Lijsscap de jongere, Arnoldus Veer, Willelmus Scilder en Johannes van 

Ouden. 

 

Contractus scabinorum in Busco Arnoldi Sta de Penu Leonii de 

Langvelt Johannis filii Boudewini Ghisberti Lijsscap junioris 

Arnoldi Veer Willelmi Scilder et Johannis de Ouden anno LXXXo post 

Remigii. 

 

BP 1176 f 149v 06 do 04-10-1380. 

Rodolphus gnd Roef zvw Henricus van den Rodeacker droeg over aan 

Rodolphus gnd Roef zvw Johannes Hulsman al zijn goederen en tegoeden, 

belast met lasten. 

 

Rodolphus dictus Roef filius quondam Henrici van den Rodeacker 

omnia et singula sua bona tam mobilia quam immobilia hereditaria 

atque parata quoque locorum consistentia sive sita et credita sua 

que sibi debentur a personis quibusque ut dicebat hereditarie 

supportavit Rodolpho dicto Roef filio quondam Johannis Hulsman 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus 

dictis exinde solvendis (dg: St). Testes Stamel et Lonijs datum 

quinta post Remigii (dg: dat). 

 

BP 1176 f 149v 07 do 04-10-1380. 

Eerstgenoemde Rodolphus gnd Roef zvw Henricus van den Rodeacker 

beloofde aan voornoemde Rodolphus zvw Johannes Hulsman 300 pond geld 

na maning te betalen. 

 

Dictus Rodolphus primodictus promisit super omnia dicto Rodolpho 

filio quondam Johannis Hulsman CCC libras monete ad monitionem 

persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 149v 08 do 04-10-1380. 

Voornoemde Rodolphus gnd Roef zvw Johannes Hulsman beloofde 

voornoemde Rodolphus zvw Henricus van den Rodeacker te onderhouden in 

voeding en kleding. Rodolphus zvw Henricus van den Rodeacker zal, na 

overlijden van Rodolphus gnd Roef zvw Johannes Hulsman, een lijfpacht 

hebben van 8 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit alle goederen van Rodolphus gnd Roef zvw Johannes Hulsman. De 
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brief overhandigen aan Rodolphus gnd Roef zvw Johannes Hulsman. 

 

Dictus Rodolphus dictus Roef filius quondam Johannis Hulsman 

promisit super habita et habenda quod ipse dictum Rodolphum filium 

quondam Henrici van den Rodeacker tenebit et emitteret (dg: de 

vestibus) victu et vestitu sicut se ipsum quamdiu primodictus 

Rodolphus vixerit in humanis quodque dictus Rodolphus filius 

quondam Henrici (dg: de) van den Rodeacker percepiet et levabit 

(dg: annu) post decessum primodicti Rodolphi vitalem pensionem 

octo modiorum siliginis mensure de Zonne anno quolibet ad vitam 

dicti Rodolphi filii quondam Henrici van den Rodeacker et post 

decessum primodicti Rodolphi purificatione ex omnibus bonis 

primodicti Rodolphi habitis et habendis. Testes datum supra. 

Tradetur littera primodicto Rodolpho. 

 

BP 1176 f 149v 09 do 04-10-1380. 

Johannes Spierinc van Dijnther vernaderde een akker gnd die 

Haverakker115 en een stukje land, welke Henricus Bever verworven had 

van Walramus zvw hr Johannes van Benthem ridder. 

 

Solvit. 

Johannes Spierinc de Dijnther prebuit et exhibuit patentes 

denarios ad redimendum agrum terre dictum die Haveracker et 

particulam terre (dg: ter) quos Henricus Bever erga Walramum 

filium quondam #domini# Johannis de Benthem militis acquisiverat 

ut dicebat et alter reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 149v 10 do 04-10-1380. 

Johannes van Heverle, Henricus Dicbier heer van Mierlo, hr Marcelius 

Scillinc pastor van de kerk van Baerle en Arnoldus Stamelart van de 

Kelder beloofden aan Philippus Jozollo etc 216 oude Franse schilden 

met Kerstmis aanstaande te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes de Heverle Henricus Dicbier dominus de Mierle dominus 

Marcelius Scillinc pastor ecclesie de Baerle et Arnoldus Stamelart 

de Penu promiserunt Philippo Jozollo etc CC et XVI aude scilde 

Francie ad festum nativitatis Domini proxime persolvenda sub pena 

V. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 149v 11 do 04-10-1380. 

De eerste zal Henricus en hr Marcelius schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit Henricum et dominum Marcelium indempnes servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 149v 12 do 04-10-1380. 

Arnoldus van den Venne beloofde aan Johannes zvw Godefridus van Erpe, 

tbv Bela sv voornoemde Johannes, 20½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis aanstaande in Den Bosch te leveren. 

 

Arnoldus van den Venne promisit (dg: f) Johanni filio quondam 

Godefridi de Erpe (dg: XX) ad opus Bele (dg: uxoris) #sororis# 

dicti Johannis XX et dimidium modios siliginis mensure de Busco ad 

purificationem proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

datum supra. 

 

                         
115 Zie → BP 1177 f 058r 11 di 30-06-1383, overdracht erfpacht uit de 

Haverakker. 
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BP 1176 f 149v 13 do 04-10-1380. 

Jacobus Loze gaf uit aan Henricus Caterlau een stukje land, 62½ 

roeden groot, in Nuland, ter plaatse gnd op Groot Nieuweland, tussen 

voornoemde Henricus Caterlau enerzijds en Johannes Aleijden soen 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan 

erfgoed van voornoemde Jacobus; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 42 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen. 

Slechts op te geven met dubbele cijns. De brief van voornoemde 

Henricus overhandigen aan Volpkinus. 

 

Jacobus Loze particulam terre sexaginta duas et dimidiam virgatas 

dictas boenre (dg: b) roijden continentem sitam in parochia de 

Nuwelant ad locum dictum op (dg: Hoge) #Groet# Nuwelant inter 

hereditatem Henrici Caterlau ex alio et inter hereditatem Johannis 

Aleijden soen ex alio tendentem a communi platea retrorsum usque 

(ad communem p) ad hereditatem dicti Jacobi (dg: here) dedit ad 

hereditarium censum dicto Henrico Caterlau ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu XLII solidorum monete dando sibi 

ab alio hereditarie Remigii ex premissa promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et non resignabit 

nisi cum duplo censu. Testes datum supra. Tradetur littera dicti 

Henrici Volpkino. 

 

BP 1176 f 149v 14 do 04-10-1380. 

Lambertus zvw Johannes Bathen soen en Henricus van Best beloofden aan 

Johannes Becker, tbv Johannes Oem van Buchoven, 32 gulden pieter geld 

van Brabant met Sint-Bartholomeus aanstaande te betalen. 

 

Lambertus filius quondam Johannis Bathen soen et Henricus de Best 

promiserunt Johanni Becker ad opus Johannis Oem de Buchoven 

triginta duos gulden peter monete Brabantie ad Bartholomei proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 149v 15 do 04-10-1380. 

Rodolphus Molijart en zijn vrouw Metta gnd Boijen beloofden aan 

Godefridus van Hoijen zv Johannes 12 Hollandse dobbel en 6 plakken na 

maning te betalen. 

 

Rodolphus Molijart et Metta dictus Boijen eius uxor promiserunt 

Godefrido de Hoijen filio Johannis XII Hollant dobbel et VI 

placken ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 149v 16 do 04-10-1380. 

Hr Theodericus Snoec zvw Henricus Buekentop priester verkocht aan 

Johannes van Berlikem zvw Lambertus Smeets een huis, erf, hofstad en 

tuin in Den Bosch, in een straat die loopt van de plaats gnd 

Windmolenberg naar de Baseldonkse Brug, tussen erfgoed dat was van 

Arnoldus Snoec enerzijds en erfgoed van Yda dvw Henricus Veerdonc 

anderzijds. Verkoper en diens broer Johannes beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd de hertogencijns, een b-erfcijns van 10 

schelling geld aan het leprozenhuis en een b-erfcijns van 3 schelling 

geld aan het Geefhuis. 

 

Dominus Theodericus Snoec filius quondam Henrici Buekentop 

presbiter domum arem #domistadium# et ortum sitos in Busco in vico 

tendente a (dg: v) loco dicto Wijnmolenberch usque pontem dictum 

Baseldoncssche Brugghe inter hereditatem (dg: Ma) que fuerat (dg: 

Math) Arnoldi Snoec ex alio et inter hereditatem Yde filie quondam 

Henrici (dg: H) Veerdonc ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni de Berlikem filio quondam Lamberti Smeets (dg: soen) 

promittens #et cum eo Johannes eius frater# warandiam et 
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obligationem deponere exceptis censu domini censu et hereditario 

censu X solidorum monete domui leprosorum et hereditario censu III 

solidorum monete mense sancti spiritus ibidem exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 149v 17 do 04-10-1380. 

Henricus van der Rendonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus (dg: Sm) van der Rendonc prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 149v 18 do 04-10-1380. 

Henricus zvw Henricus Mans soen droeg over aan Johannes zvw Danijel 

gnd Clijnckarts soen een b-erfcijns van 4 schelling 8 penning (dg: 

geld), die voornoemde Johannes verschuldigd is aan eerstgenoemde 

Henricus, met Lichtmis te betalen, gaande uit 2 bunder broekland, in 

Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter plaatse gnd Kasteren, tussen 

Willelmus Snider enerzijds en hr Henricus zvw Jacobus koster van 

Bucstel anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Henrici Mans soen hereditarium censum 

quatuor solidorum et octo denariorum (dg: monete quem) quem 

Johannes filius quondam #Danijel# dicti Clijnckarts soen solvere 

tenetur primodicto Henrico hereditarie purificatione ex duobus 

bonariis paludis sitis in (dg: parochia) de Bucstel in 

jurisdictione de Lijemde in loco dicto Casteren inter hereditatem 

Willelmi Snider ex uno et inter !domini Henrici filii quondam 

Jacobi Custodis de Bucstel ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Johanni promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. ....... ....... supra. 

 

1176 mf4 E 04 f.150. 

 Sexta post Remigii: vrijdag 05-10-1380. 

 Sabbato post Remigii: zaterdag 06-10-1380. 

 anno LXXX mensis octobris die sexta: zaterdag 06-10-1380. 

 

BP 1176 f 150r 01 do 04-10-1380. 

Johannes Kersmaker de jongere droeg over aan Henricus zvw Theodericus 

gnd Cnoep van Zoemeren een erfgoed met gebouwen, in Hintham, tussen 

Philippus van Vucht enerzijds en Truda gnd Vincken anderzijds, met 

een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan de 

gemeint, aan hem overgedragen door Rodolphus zvw Rodolphus gnd Roef 

zvw Rodolphus van den Laer. 

 

Johannes Kersmaker junior quandam hereditatem sitam in Hijntam 

inter hereditatem Philippi de Vucht ex uno et inter hereditatem 

Trude dicte Vincken ex alio t[endentem cum uno] fine ad communem 

plateam et cum reliquo fine ad communitatem cum edificiis in 

primodicta hereditate consistentibus supportatam sibi a Rodolpho 

filio quondam Rodolphi dicti Roef filii qu[ondam] Rodolphi van den 

Laer prout in litteris hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# 

Henrico filio quondam Theoderici dicti Cnoep de Zoemeren cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Sta et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 150r 02 do 04-10-1380. 

Voornoemde Henricus zvw Theodericus gnd Cnoep van Zoemeren beloofde 

aan Johannes Kersmaker de jongere een erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar, gaande uit alle goederen, die aan voornoemde Henricus 
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gekomen waren na overlijden van zijn ouders, gelegen onder Someren. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia se daturum et soluturum 

Johanni Kersmaker juniori hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificatione et pro primo 

termino u[ltra] annum et in Busco tradendam ex omnibus et singulis 

(dg: sibi) #bonis# dicto Henrico de morte quondam suorum parentum 

successione advolutis quoque locorum infra parochiam de Zoemeren 

sitis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 150r 03 do 04-10-1380. 

Godefridus Dachnode en Enghelbertus zv Godefridus Heerken beloofden 

aan Henricus gnd die Rode van Driel 13 oude schilden met Sint-

Martinus over een jaar te betalen. 

 

Solvit VII solidos. 

Godefridus Dachnode et Enghelbertus filius Godefridi Heerken 

promiserunt indivisi super omnia Henrico dicto die Rode de Driel 

XIII aude scilde a Martini proxime ultra annum persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 150r 04 do 04-10-1380. 

Rijcoldus Belijen soen van Os en zijn zoon Marcelius beloofden aan 

Johannes gnd Becker, tbv Johannes gnd Oem van Buchoven, 32 gulden 

peter, Leuvens geld, met Sint-Bartholomeus aanstaande te betalen. 

 

Rijcoldus Belijen soen de Os #Marcelius eius filius# promisit 

Johanni dicto Becker ad opus Johannis dicti (dg: Oem) Oem de 

Buchoven XXXII (dg: aude scilde) gulden peter monete Lovaniensis 

ad Bartholomei proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 150r 05 do 04-10-1380. 

Arnoldus gnd die Langhe zv Henricus Colen verklaarde ontvangen te 

hebben van Reijmboldus van Ussen van Os 80 Hollandse dobbel, die 

voornoemde Reijmboldus beloofd had te schenken aan voornoemde 

Arnoldus en zijn vrouw Mechtildis dv voornoemde Reijmboldus. Dit geld 

zal worden ingebracht bij de deling van de goederen, die voornoemde 

Reijmboldus na zal laten. 

 

Solvit 3 plack. 

Arnoldus dictus die Langhe filius Henrici Colen palam recognovit 

sibi fore satisfactum a Reijmboldo de Ussen de Os LXXX Hollant 

dobbel quos dictus Reijmboldus dicto Arnoldo cum Mechtildi sua 

uxore filia dicti Reijmboldi nomine dotis promiserat ut dicebat 

clamans inde quitum et promisit super omnia dicto Reijmboldo ad 

opus suorum heredum quod ipsi Arnoldus imposterum ad divisionem 

faciendam de bonis que dictus (dg: Ar) Reijmboldus in sua morte 

post se relinquit venire voluerit quod ipse Arnoldus ad huiusmodi 

divisionem LXXX Hollant dobbel importabit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 150r 06 do 04-10-1380. 

Henricus zvw Henricus Matheus soen, Petrus Engbrechts soen van Alem 

en Zanderus Deenkens soen beloofden aan Willelmus Balijart 60 oude 

Franse of Vlaamse schilden met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

Henricus filius quondam Henrici Matheus soen Petrus Engbrechts 

soen de Alem et Zanderus Deenkens soen promiserunt indivisi 

Willelmo Balijart LX aude scilde Francie vel Flandrie seu valorem 

ad nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 150r 07 do 04-10-1380. 

Voornoemde Zanderus en Arnoldus Heijnen soen beloofden voornoemde 

Henricus schadeloos te houden van 15 oude schilden van voornoemd 

geld. 

 

Solvit 2 plack. 

(dg: Petrus et) #Dictus# Zanderus #et Arnoldus Heijnen soen 

promiserunt# dictum Henricum a XV aude scilde dicte pecunie 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 150r 08 do 04-10-1380. 

Mechtildis wv Henricus van Kessel droeg over aan haar zoon Albertus 

en aan haar schoonzoon Willelmus zv Henricus van Broechoeven haar 

vruchtgebruik in 2 morgen land, uit Duizend Morgen van de gemeint van 

Den Bosch, van voornoemde wijlen Henricus, gelegen ter plaatse gnd 

Vliedert, ter plaatse gnd in den Hoge Vliedert, in een kamp gnd 

Maarten Kamp of Klaas Kamp. Ter plaatse gnd in de Veertig Morgen. 

 

Mechtildis relicta quondam Henrici de Kessel cum tutore suum 

usufructum quem habuit in (dg: uno) #duobus# iugeribus terre de 

mille iugeribus communitatis oppidi de Busco #dicti quondam 

Henrici# sitis in loco dicto Vliedert in loco dicto in den Hogen 

Vliedert #in campo quodam dicto Merten Camp of Claes Camp# (dg: g) 

ut dicebat supportavit Alberto suo filio et Willelmo filio Henrici 

de Broechoeven genero dicte Mechtildis promittens cum tutore ratam 

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

In loco dicto in die XL Mergen. 

 

BP 1176 f 150r 09 vr 05-10-1380. 

Voornoemde Albertus en Willelmus zv Henricus van Broechoven ev 

Elizabeth dvw Henricus van Kessel verkochten voornoemde 2 morgen aan 

Arnoldus van Andel, belast met 6 schelling per morgen aan de stad Den 

Bosch. Slechts over te dragen aan medepoorters. 

 

Dicti Albertus et Willelmus filius Henrici de Broechoven maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Henrici de Kessel dicta duo iugera terre nunc ad se spectantia et 

de quibus Mechtildis relicta dicti quondam Henrici suum usufructum 

dictis Alberto et Willelmo supportavit hereditarie vendiderunt 

Arnoldo de Andel (dg: f) promittentes warandiam et obligationem 

deponere exceptis sex solidis de quolibet dictorum iugerum oppido 

de Busco solvendis et non alienabit etc. Testes Boudewini et 

Lijsscap datum sexta post Remigii. 

 

BP 1176 f 150r 10 vr 05-10-1380. 

Nijcholaus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Kessel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 150r 11 vr 05-10-1380. 

Theodericus van Ghemert verkocht aan Andreas Verkenman een erfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te leveren, gaande 

uit 1/8 deel in de tiende in Son, welke tiende voor de helft aan de 

van Ghemerts en voor de andere helft aan hr Arnoldus Rover behoort. 

 

Theodericus de Ghemert hereditarie vendidit Andree Verkenman 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Zonne 

solvendam pruificatione et in Zonne tradendam ex octava parte ad 

dictum venditorem spectante in decima sita in Zonne que decima 

mediatim ad illos de Ghemert et mediatim ad dominum (dg: Ghe) 

Arnoldum Rover pertinet promittens warandiam et aliam obligationem 
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deponere et sufficientem facere. Testes Sta et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 150r 12 vr 05-10-1380. 

Eustatius zvw Ghisbertus van Hedechusen beloofde aan Ghisbertus van 

Doorn, tbv Henricus en Johannes, kv Arnoldus Tolinc, een n-erfcijns 

van 16 oude schilden, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van voornoemde 

Eustatius, in Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed 

dat was van Hermannus van Eijndoven enerzijds en erfgoed van Johannes 

Slotel anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde Eustatius. 

 

Eustatius #filius quondam Ghisberti# de Hedechusen promisit ut 

debitor principalis Ghisberto de Spina ad opus Henrici et Johannis 

liberorum Arnoldi Tolinc se daturum et soluturum dictis Henrico et 

Johanni hereditarium censum (dg: XX) #XVI {met een puntje voor en 

achter de XVI}# aude scilde hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex domo et area dicti Eustatii sita in Busco in 

vico selliparorum inter hereditatem que fuerat Hermanni de 

Eijndoven ex uno et inter hereditatem Johannis Slotel ex alio (dg: 

ut dicebat) ut dicebat. Testes Sta et Boudewini datum supra. 

Tradetur littera dicto Eustatio. 

 

BP 1176 f 150r 13 za 06-10-1380. 

Jkr Johannes graaf van Megen verkocht aan Johannes van Enode een 

n-erfcijns van 30 oude schilden, met Sint-Severinus te betalen, voor 

het eerst over een jaar, gaande uit (1) de windmolen staande naast 

Megen en uit de malinge en andere rechten van die molen, (2) de 

tiende in Megen. Verkoper en met hem Henricus Dicbier heer van Mierlo 

beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd een b-erfcijns van 120 

pond, geld van Megen, gaande uit voornoemde tiende. 

 

(dg: Dominus) Domicellus Johannes comes de Megen hereditarie 

vendidit Johanni de Enode hereditarium censum triginta aude scilde 

seu valorem solvendum hereditarie Severini et primo termino ultra 

annum ex molendino venti (dg: consist) stante iuxta Meghen atque 

ex molicione #dicta malinge# et ceteris juribus et attinentiis 

dicti molendini universis necnon ex decima ad dictum venditorem 

spectante sita in (dg: territorio) #parochia# de Meghen ut dicebat 

promittentes et cum! Henricus Dicbier dominus de Mierle indivisi 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu centum et XXti librarum monete de Megen ex dicta 

decima prius solvendo ut dicebat promittentes indivisi super omnia 

sufficientem facere. Testes Lijsscap et Ouden datum sabbato post 

Remigii. 

 

BP 1176 f 150r 14 za 06-10-1380. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid van Arnoldus Stamelart van Spanct, Sijmon 

van Mijrabellum, Jacobus van Riemsdike en Ywanus van Vauderic. 

 

+ 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus Arnoldo Sta de Spanct 

Sijmone de Mijrabello Jacobo de Riemsdike et Ywano de Vauderic. 

Acta in camera scriptorum datum anno LXXX mensis octobris die 

sexta hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 150r 15 za 06-10-1380. 

(dg: Voornoemde jkr Johannes verkocht aan Henricus Dicbier heer van 

Mierlo een n-erfcijns van 100 oude schilden, te betalen). 
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(dg: domicellus Johannes predictus hereditarie vendidit Henrico 

Dicbier domino de Mierle hereditarium censum C aude scilde 

solvendum here). 

 

BP 1176 f 150r 16 za 06-10-1380. 

En voornoemde jonker en Henricus kunnen terugkopen tot Sint-Severinus 

over 4 jaar, binnen een periode van 15 dagen voor of na het feest, 

met 300 oude schilden en met de gehele cijns van dat feest van Sint-

Severinus en met eventuele achterstallige termijnen. Die terugkoop 

zal plaatsvinden in aanwezigheid van voornoemde Johannes koper, als 

hij in de gelegenheid is, of anders voor de schepenen aldaar. 

 

Et poterint dicti domicellus et Henricus redimere (dg: ad spacium 

.) a festo Severini proxime ultra quatuor annos seu per quindenam 

sine media preteritam et sine media sequentem cum CCC aude scilde 

et cum pleno censu (dg: anni redempcionis) #huiusmodi festi 

Severini# et cum arrestadiis si que defecerint et huiusmodi 

redempcio fiet (dg: cor) in presentia dicti Johannis emptoris (dg: 

seu cor) si eius copia haberi posset in Busco alioquin in Busco 

coram scabinis ibidem ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 150r 17 za 06-10-1380. 

Jkr Johannes graaf van Megen verkocht aan Henricus Dicbier heer van 

Mierlo een n-erfcijns van 100 gulden pieter, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit al zijn goederen in Haren bij Megen. 

 

Domicellus Johannes comes de Meghen hereditarie vendidit Henrico 

Dicbier domino de Mierle hereditarium censum C (dg: aude scilde) 

#gulden peter# solvendum hereditarie (dg: Remigii) Remigii ex 

#omnibus# bonis suis sitis in (dg: Haren) parochia de Haren prope 

Megen ut dicebat promittens warandiam et sufficientem facere. 

Testes Stamelart et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 150r 18 za 06-10-1380. 

Vervolgens beloofde voornoemde Henricus Dicbier wanneer voornoemde 

Henricus ontlast zal zijn van alle beloften en verplichtingen, door 

voornoemde Henricus samen met voornoemde jonker in Bossche 

schepenbrieven gedaan, dat dan voornoemde Henricus voornoemde cijns 

met de schepenbrieven aan voornoemde jonker Johannes af zal staan. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum! constitutus igitur dictus 

Henricus Dicbier promisit super omnia quod (dg: ip) quandocumque 

dictus (dg: domicellus Johannes quitavit dictum) Henricus #fuerit 

quitatus et subleva[tus]# ab omnibus promissionibus et 

obligationibus factis et promissis a dicto Henrico cum dicto 

domicello in litteris scabinorum de Busco ut dicebat quod extunc 

dictus Henricus predictum censum simul cum ?omnibus dictis 

scabinalibus litteris prefato domicello Johanni reddet et 

resignabit #et supportabit#. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 150r 19 za 06-10-1380. 

Ancelmus zv Arnoldus gnd Nolleken Quap ev Gertrudis dvw Gerardus 

Eelkini verkocht aan zijn oom Johannes van Best een n-erfcijns van 6 

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

Sint-Jan, gaande uit de helft116 in een kamp van voornoemde Gerardus, 

6 morgen groot, ter plaatse gnd die Hoeven, naast wijlen Johannes 

Lijsscap. 

 

                         
116 Zie ← BP 1176 p 137v 15 vr 20-07-1380, uit deze helft was al een 

erfcijns beloofd van 4 pond. 
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Ancelmus filius Arnoldi dicti Nolleken Quap maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Gertrudis sue uxoris filie quondam Gerardi 

Eelkini hereditarie vendidit Johanni de Best suo avunculo 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate ad dictum 

venditorem spectante in quodam campo dicti quondam Gerardi sex 

iugera terre continente sito in loco dicto die Hoeven contigue 

iuxta hereditatem quondam Johannis Lijsscap ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Sta et Scilder datum supra. 

 

1176 mf4 E 05 f.150v. 

 Sabbato post Remigii: zaterdag 06-10-1380. 

 Dominica post Remigii: zondag 07-10-1380. 

 in profesto Dijonisii: maandag 08-10-1380. 

 mensis octobris die octava: maandag 08-10-1380. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 11-10-1380. 

 

BP 1176 f 150v 01 za 06-10-1380. 

Walterus ?zvw Walterus van Hijntam beloofde aan Adam van Mierd een 

erfpacht van 4 mud ....., Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

[117Walterus] ....... ....... quondam Walteri de Hijntam promisit 

super habita et habenda se daturum et soluturum Ade de Mierd 

hereditariam paccionem quatuor modiorum ....... mensure de Busco 

hereditarie purificatione ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis quoque locorum consistentibus sive sitis. Testes Sta et 

Scilder datum sabbato post Remigii. 

 

BP 1176 f 150v 02 za 06-10-1380. 

Voornoemde Walterus droeg over aan Adam van Mierd een erfpacht van 4 

mud {graansoort niet vermeld}, Bossche maat, die mr Johannes Goutsmit 

beloofd had te schenken aan hem en aan zijn vrouw Margareta dv 

voornoemde mr Johannes, toen zij door het huwelijk werden verbonden. 

 

Dictus Walterus hereditariam paccionem quatuor (dg: lo) modiorum 
!mensure de Busco quam magister Johannes Goutsmit sibi cum 

Margareta sua uxore filia dicti magistri Johannis nomine dotis 

promiserat dum? ipsi Walterus et Margareta per matrimonium 

copulabantur ut dicebat hereditarie (dg: here) supportavit Ade de 

Mierd promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 150v 03 zo 07-10-1380. 

Rodolphus Rover van Vladeracke machtigde Laurencius Boijen zijn 

renten, cijnzen, pachten en tegoeden te manen. 

 

Rodolphus Rover de Vladeracke dedit Laurencio Boijen monendi etc 

suos redditus census pacciones et credita usque ad revocacionem. 

Testes Sta et Scilder datum dominica post Remigii. 

 

BP 1176 f 150v 04 ma 08-10-1380. 

Mathijas zv Johannes Thijs soen van Bascot gaf uit aan Katherina wv 

Reijnerus van Mechelen een huis, erf en tuin in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de Vughterstraat voor het woonhuis van wijlen 

Arnoldus Berwout naar de stadsmuur, tussen erfgoed van voornoemde 

wijlen Arnoldus Berwout enerzijds en erfgoed van wijlen Willelmus van 

Casselaer anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) de 

                         
117 Aanvulling op basis van BP 1176 f 150v 02. 
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hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 10 schelling en van 5 schelling 

geld, en (3) thans voor een n-erfcijns118 van 4 pond geld, met Sint-

Remigius te betalen. 

 

....... ?ambo. 

Mathijas (dg: de) filius Johannis Thijs #soen# de Bascot domum 

aream et ortum sitos in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi 

(dg: versus) ante habitationem quondam Arnoldi Berwout (dg: inter) 

versus murum de Busco inter hereditatem dicti quondam Arnoldi 

Berwout ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi de Casselaer 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Katherine (dg: 

filie) relicte quondam Reijneri de Mechelen ab eadem hereditarie 

possidendos pro hereditario censu domini ducis et hereditario 

censu X solidorum et quinque solidorum monete exinde prius 

solvendis dandis (dg: sibi ab alia ..) atque pro hereditario censu 

quatuor librarum monete dando sibi ab alia hereditarie Remigii ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et altera (dg: repromisit) cum tutore repromisit. Testes 

Boudewini et Scilder datum in profesto Dijonisii. 

 

BP 1176 f 150v 05 ma 08-10-1380. 

Voornoemde Katherina beloofde aan voornoemde Mathijas 9 Brabantse 

dobbel met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

Solvit. Debent VI denarios. 

Dicta Katherina promisit dicto Mathije novem Brabant dobbel ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 150v 06 ma 08-10-1380. 

Aleijdis wv Johannes van Beke vleeshouwer en haar zoon Thomas droegen 

over aan Ghibo Herinc zvw Gerardus Cnode een b-erfcijns van 4 pond 

geld, die Johannes van Megen bakker beloofd had aan voornoemde wijlen 

Johannes van Beke, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een erfgoed119, 20 voet breed, in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat naar de Vismarkt, 

naast erfgoed van Arnoldus zvw Johannes gnd van Hedechusen. 

 

Aleijdis relicta quondam Johannis de Beke carnificis cum tutore et 

Thomas eius filius hereditarium censum quatuor librarum monete 

quem Johannes de Megen pistor promisit se daturum et soluturum 

dicto quondam Johanni de Beke hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex quadam hereditate viginti pedatas in latitudine 

continente sita in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi versus 

forum piscium contigue iuxta hereditatem Arnoldi filii Johannis 

dicti quondam de Hedechusen prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Ghiboni Herinc filio quondam Gerardi Cnode cum 

litteris et jure promittentes #cum tutore# ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam 

Johannis de Beke deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 150v 07 ma 08-10-1380. 

Katherina dvw Jacobus uter Hasselt verkocht aan Henricus Scilder zvw 

Nijcholaus Scilder de oudere de helft, die aan haar gekomen was na 

overlijden van haar ouders, in verschillende erfgoederen onder de 

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

Rendonk enerzijds en de plaats gnd Yvenlaar anderzijds, welke helft 

                         
118 Zie → BP 1177 f 127r 12 ma 13-06-1384, overdracht van deze 

erfcijns. 
119 Zie → BP 1179 p 342v 12 ±do 23-02-1391, overdracht van de helft 

van dit erfgoed. 
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aan Elizabeth mv voornoemde Katherina gekomen was na overlijden van 

Gerardus Veren Coengonden soen en diens vrouw Mechtildis, ouders van 

voornoemde wijlen Elizabeth. 

 

Katherina filia quondam Jacobi uter Hasselt cum tutore medietatem 

(dg: here) sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advolutam in #quibuscumque# hereditaribus sitis infra libertatem 

oppidi de Busco ad locum dictum Dunghen inter locum dictum (dg: .) 

Rennendonc ex uno et inter locum dictum Yvenlaer ex alio et que 

medietas Elizabeth matri dicte Katherine de morte quondam Gerardi 

Veren Coengonden soen et Mechtildis sue uxoris parentum olim dicte 

quondam Elizabeth successione fuerat advoluta ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Scilder filio quondam Nijcholai 

#Scilder# senioris promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 150v 08 ma 08-10-1380. 

Hiervan een instrument maken. Aanwezig waren voornoemde schepenen, 

Ghibo Harinc en Thomas zvw Johannes van Beke. 

 

Et fiet instrumentum presentibus dictis scabinis et Ghibone Harinc 

et Thoma filio quondam Johannis de Beke testibus datum mensis 

octobris die octava hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 150v 09 do 11-10-1380. 

Jacobus van Driel zv Mechtildis van Driel verhuurde aan Philippus 

Moers soen van Gherwen een huis en tuin in Gerwen, tussen Pijramus 

gnd Moers Heijnmans soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, voor 

de duur van het leven van voornoemde Philippus, voor 40 schelling per 

jaar, met allerheiligen te betalen. 

 

Solvit (dg: Jacobus) Philippus. 

Jacobus (dg: filius) de Driel filius (dg: quondam) Mechtildis de 

Driel domum et ortum situm in parochia de (dg: We) Gherwen inter 

hereditatem (dg: Henrici) Pijrami dicti Moers Heijnmans soen ex 

uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat locavit recto 

locacionis modo Philippo Moers soen de Gherwen ab eodem ad vitam 

eiusdem Philippi possidendos pro (dg: here) XL solidis monete 

dandis sibi a dicto Philippo anno quolibet ad vitam dicti Philippi 

et non ultra omnium sanctorum et primo termino ultra annum ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere (dg: 

et alter repromisit). Testes Leonius et Scilder datum quinta post 

Dijonisii. 

 

BP 1176 f 150v 10 do 11-10-1380. 

(dg: Cristina dicta). 

 

BP 1176 f 150v 11 do 11-10-1380. 

Zebertus wever van Berlikem en zijn zoon Henricus beloofden aan 

Andreas ?Hermers soen 4 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

aanstaande te leveren. 

 

Solvit 2 plack. 

Zebertus textor de Berlikem et Henricus eius filius promiserunt 

#super habita et habenda# Andree [?Her]mers soen quatuor modios 

siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos (dg: testes datum supra). Testes Lijsscap et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 150v 12 do 11-10-1380. 

Cristina dvw Johannes Leenvolger beloofde aan haar schoonzoon Ghibo 
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van Besel 100 oude schilden, na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan Johannes van Middegael. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Cristina filia quondam Johannis Leenvolger promisit super habita 

et habenda Ghiboni de Besel suo genero centum aude scilde ad eius 

monitionem persolvenda. Testes datum supra. Tradetur littera 

Johanni (dg: de) de Middegael. 

 

BP 1176 f 150v 13 do 11-10-1380. 

Voornoemde Ghibo beloofde aan voornoemde Cristina voornoemd geld niet 

te manen zolang voornoemde Cristina zal leven. De brief overhandigen 

aan Johannes van Middegael. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Dictus Ghibo promisit super omnia dicte Cristine quod ipse dicte 

Cristine (verbeterd uit: dictam Cristinam) dictam (dg: Cristinam) 

#pecuniam# non monebit quamdiu dicta Cristina vixerit in humanis 

salvis dictis litteris in vigore immanibus?. Testes datum supra. 

Tradetur littera Johanni de Middegael. 

 

BP 1176 f 150v 14 do 11-10-1380. 

Henricus Steijmpel droeg over aan Denkinus Embrechts soen van Scijnle 

een erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, uit een erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, gewoonlijk Velps Pachts genoemd, welke pacht 

van 1 zester voornoemde Denkinus moet leveren, gaande uit een stuk 

land van voornoemde Denkinus, in Schijndel, ter plaatse gnd die Hoge 

Akker, naast Ermgardis van Kilsdonc. 

 

Solvit 3 plack. 

Henricus Steijmpel hereditariam paccionem unius sextarii siliginis 

mensure de Busco de hereditaria paccione duorum modiorum 

#siliginis# dicte (dg: s) mensure (dg: q) communiter Velps Pachts 

vocatorum quam paccionem unius (dg: modii) #sextarii# siliginis 

Denkinus Embrechts soen de Scijnle solvere tenetur annuatim et 

hereditarie ex pecia terre (dg: dicta) dicti Denkini sita in 

parochia de Scijnle in loco dicto die Hoge Acker iuxta hereditatem 

(dg: Er) Ermgardis de (dg: Keld) Kilsdonc (dg: ex uno et) ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Denkino promittens ratam 

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

supra) Lijsscap et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 150v 15 do 11-10-1380. 

Ghisbertus Kuijc vleeshouwer en zijn zoon Johannes beloofden aan 

Lambertus zvw Willelmus Lu 32 oude schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 26-02-1381) te betalen. 

 

Ghisbertus Kuijc carnifex (dg: promisit Lamb) et Johannes eius 

filius promiserunt Lamberto filio quondam Willelmi Lu XXXII aude 

scilde seu valorem ad carnisprivium proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 150v 16 do 11-10-1380. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel ev Gertrudis dvw Johannes van 

Woudrikem gewantsnijder verkocht aan Gerardus Mesmaker zvw Henricus 

van Vessem een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

te leveren, gaande uit ¼ deel van de goederen van wijlen Johannes gnd 

Palart en Henricus gnd Steenwech, gelegen in Udenhout, welke pacht 

aan voornoemde wijlen Johannes van Woudrikem was verkocht door 

Reijnerus gnd Palart zvw voornoemde Johannes Palart. Lasten van zijn 

kant en van de kant van Egidius zvw voornoemde Johannes van Woudrikem 
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worden afgehandeld. 

 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Gertrudis sue uxoris filie quondam Johannis 

de (dg: Woudrichem) Woudrikem pannicide hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco dandam et solvendam anno 

quolibet hereditarie in festo nativitatis Domini de quarta parte 

bonorum quondam Johannis dicti Palart et Henrici dicti Steenwech 

sitorum in Udenhout et de omnibus et singulis dicte quarte partis 

dictorum bonorum attinentiis tam in humido quam in sicco in duro 

et in molli consistentibus venditam dicto quondam Johanni de 

Woudrikem a Reijnero dicto Palart filio quondam Johannis Palart 

predicti prout in litteris #et quam via successionis advolutam 

esse dicebat etc# hereditarie (dg: h) vendidit Gerardo Mesmaker 

filio quondam Henrici de Vessem supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: 

deponere) et Egidii filii dicti quondam Johannis de Woudrikem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 150v 17 do 11-10-1380. 

Johannes Cort verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Cort prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 150v 18 do 11-10-1380. 

Egidius van den Dijstelberch, Egidius gnd Maes soen, Ghibo die 

Ridder, Johannes Helvoert de jongere en Johannes Gheldolf beloofden 

aan hr Johannes van Uden 51 Brabantse dobbel, een helft te betalen 

met Sint-Andreas (vr 30-11-1380) en de andere helft met Lichtmis 

aanstaande (za 02-02-1381). 

 

Egidius van den Dijstelberch Egidius dictus Maes soen Ghibo die 

Ridder Johannes Helvoert junior Johannes Gheldolf promiserunt 

domino Johanni de Uden LI Brabant dobbel mediatim Andree et 

mediatim purificatione proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 150v 19 do 11-10-1380. 

Willelmus zvw Lambertus van den Arennest droeg over aan Henricus 

Snewart van Zonne een erfpacht van ½ mud rogge, maat van Son, met 

Lichtmis te leveren, aan voornoemde wijlen Lambertus, tbv Hilla mv 

voornoemde Lambertus, verkocht door Johannes zvw Johannes zv Thomas. 

 

Willelmus filius quondam Lamberti van den Arennest hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Zon solvendam 

hereditarie purificatione venditam dicto quondam Lamberto ad opus 

Hille matris dicti Lamberti a Johanne filio quondam Johannis filii 

Thome prout in litteris #et quam nunc ad se spectare dicebat# 

hereditarie supportavit Henrico (dg: Sce) Snewart de Zonne cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui et heredum dicte Hille deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 150v 20 do 11-10-1380. 

Engbertus zv Godefridus Heerkini en Godefridus Dochnode beloofden aan 

Denkinus Lu zvw Willelmus Lu 25 oude schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 26-02-1381) te betalen. 

 

Engbertus filius (dg: quondam) Godefridi Heerkini et Godefridus 

Dochnode promiserunt Denkino Lu (dg: de E) filio #quondam# 

Willelmi Lu XXV aude scilde ad carnisprivium proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 
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BP 1176 f 150v 21 do 11-10-1380. 

Johannes van Besel beloofde aan Johannes Scijndelman 15 pond, 20 

vlieguit voor 1 pond gerekend, met Sint-Remigius aanstaande te 

betalen. 

 

[Solvit ..] plack. 

Johannes de Besel promisit Johanni Scijndelman XV libras XX 

vlieguit pro qualibet libra computato ad Remigii proxime 

persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 150v 22 do 11-10-1380. 

Bodo Dunnecop en Petrus die Ghier nzvw hr Petrus Ghier priester 

beloofden aan Gerardus van Gheffen molenaar 20 oude schilden met 
?Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Bodo Dunnecop Petrus die Ghier (dg: commor) filius naturalis 

domini quondam Petri Ghier presbitri promiserunt Gerardo de 

Gheffen multori XX aude scilde ad nativitatis [?Domin]i proxime 

persolvenda. Testes Leonius et Scilder datum supra. 

 

1176 mf4 E 06 f.152. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 11-10-1380. 

 Sexta post Dijonisii: vrijdag 12-10-1380. 

 

BP 1176 f 152r 01 do 11-10-1380. 

Johes Beijtel deed tbv de broers Johannes en Gerardus, en hun zusters 

Metta en Elizabeth, kvw Willelmus van Rucvenne,afstand van het deel, 

dat aan hem en aan zijn kinderen Gerardus en Margareta, behoort in de 

goederen gnd Gerrit Beitels Hoeve, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Vorstenbos. De brief overhandigen aan voornoemde Metta. 

 

Johes Beijtel super tota parte et omni jure sibi et Gerardo et 

Margarete suis liberis competente in bonis dictis Gerijt (dg: 

Beijt) Beijtels Hoeve s[itis] in Nijsterle in loco dicto 

Vorstenbossche cum attinentiis dictorum bonorum quoque sitis ut 

dicebat ad opus Johannis Gerardi (dg: Me) fratrum Mette et 

Elizabeth sororum eo[rum] fratrum liberorum quondam Willelmi de 

Rucvenne hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte !et dictorum Gerardi #et# 

Margarete suorum liberorum deponere et [quod] ipse dictos Gerardum 

Margaretam suos #liberos# semper tales habebit quod nunquam 

presument se aliquod jus #nec in judicio spirituali nec seculari# 

in predictis bonis cum suis attinentiis (dg: deponere) habere 

quovismodo. Testes Leonius et Scilder datum quinta post Dijonisii. 

Tradetur littera dicte Mette. 

 

BP 1176 f 152r 02 do 11-10-1380. 

Gerardus van Orthe smid verkocht aan Arnoldus van den Elsen een 

erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor 

het eerst over een jaar, gaande uit120 (1) een huis en erf van 

verkoper in Den Bosch, in een straat die loopt van de plaats gnd Zile 

naar het huis van Postel, tussen erfgoed van mr Goeswinus castreerder 

enerzijds en erfgoed van Ghibo Kuijf anderzijds, (2) 2 morgen land, 

gelegen achter Orthen, ter plaatse gnd Slagen, tussen Arnoldus 

Stamelart van de Kelder enerzijds en Arnoldus Berwout de jongere 

anderzijds, het huis en erf reeds belast121 met 4 pond, de 2 morgen 

                         
120 Zie → BP 1180 p 580v 06 do 03-08-1396, overdracht van beide 

onderpanden, die gerechtelijk waren verkocht. 
121 Zie ← BP 1175 f 180v 04 do 15-03-1369, uitgifte van waarschijnlijk 

dit huis en erf voor een erfcijns van 4 pond. 
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met 3 pond 12 schelling; voorts is er een erfpacht van ½ mud rogge 

aan de koper. 

 

Gerardus de Orthe faber hereditarie vendidit Arnoldo van den Elsen 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et pro primo termino ultra 

annum ex domo et area dicti venditoris sita in Busco (dg: ad locum 

dictum) in vico tendente a loco dicto Zile versus domum de Postula 

inter hereditatem (dg: .) magistri (dg: Walteri die) Goeswini (dg: 

die) Castratoris ex uno et inter hereditatem Ghibonis Kuijf ex 

alio ?et ex duobus iugeribus terre sitis retro Orten in loco dicto 

Slagen inter hereditatem Arnoldi Stamelart de Penu ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Berwout junioris ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

ex exceptis quatuor libris ex domo et area predicta et (dg: tribus 

X) tribus libris et XII solidis ex dictis duobus iugeribus terre 

atque hereditaria paccione dimidii modii siliginis (dg: exinde) 

dicto emptori exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 152r 03 do 11-10-1380. 

Ancelmus zvw Henricus Willems en mr Johannes Swartbroec de jongere 

beloofden aan Theodericus Zeghers soen van Buchoven 18 oude Franse 

schilden, 38 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, en 6 plakken 

met Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems et (dg: Jo) magister 

Johannes Swartbroec junior promiserunt Theoderico Zeghers soen de 

Buchoven XVIII aude scilde Francie seu pro quolibet eorum XXXVIII 

Dordrecht placken atque sex placken ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 152r 04 do 11-10-1380. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 152r 05 do 11-10-1380. 

Aleijdis dvw Arnoldus gnd van den Venne, en haar kinderen Arnoldus, 

Wolterus gnd Wellen, en Elizabeth, verkochten aan Willelmus van 

Dormalen een erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot, gaande uit 

een erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht van 3 

mud voornoemde Aleijdis, Arnoldus, Wolterus en Elizabeth met Lichtmis 

in Oirschot, ter plaatse Best beuren, gaande uit alle erfgoederen die 

voornoemde wijlen Arnoldus van den Venne onder Oirschot had liggen, 

en welke erfgoederen voornoemde Aleijdis, Arnoldus, Wolterus en 

Elizabeth, alsmede Everardus zvw voornoemde Arnoldus van den Venne en 

Johannes gnd van den Venne in pacht uitgegeven hadden aan voornoemde 

Willelmus van Dormalen, te weten voor de grondcijnzen en voor 

voornoemde pacht van 3 mud rogge, alsmede voor een erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Oirschot, aan voornoemde Everardus en Johannes. 

 

Solvit. 

Aleijdis filia quondam Arnoldi dicti van den Venne Arnoldus 

Wolterus dictus Wellen et Elizabeth eius liberi cum tutore 

hereditariam paccionem (dg: unius) #dimidii# modii siliginis 

mensure de Oerscot scilicet de hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem trium modiorum siliginis 

dicte mensure dicti Aleijdis Arnoldus Wolterus et Elizabeth 

solvendam habuerunt hereditarie purificatione et in Oerscot (dg: 
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tradendam) ad locum dictum Best tradendam ex omnibus et singulis 

hereditatibus que dictus quondam Arnoldus van den Venne infra 

parochiam de Oerscot habuit sitas (dg: ac) quas hereditates dicti 

Aleijdis Arnoldus Wolterus et Elizabeth atque Everardus filius 

(dg: f quondam) dicti quondam Arnoldi van den Venne et Johannes 

dictus van den Venne dederant ad paccionem Willelmo de Dormalen 

scilicet pro censibus domini fundi exinde solvendis #et# pro pro 

dicta paccione trium modiorum siliginis dictis Aleijdi Arnoldo 

Woltero Wellen et Elizabeth exinde solvenda et pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure dictis Everardo 

et Johanni exinde solvenda (dg: prout in litteris) #ut dicebant# 

hereditarie vendiderunt dicto Willelmo de Dormalen promittentes 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 152r 06 do 11-10-1380. 

Johannes Robben soen droeg over aan Henricus zv Johannes gnd Rijcouts 

soen (1) 1 morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, ter plaatse 

gnd op den Lindbeemd, tussen Johannes Geroncs soen enerzijds en 

Hadewigis sv eerstgenoemde Johannes anderzijds, belast met 3 penning 

oude cijns en 1/3 deel van een cijnshoen, (2) 1 lopen roggeland, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Gerardus Willems soen 

enerzijds en Johannes van Swalmen anderzijds, (3) 1/3 deel, dat aan 

hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, in erfgoederen van 

wijlen zijn vader Robbertus van Hijnen, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Hijnen. 

 

Solvit. 

Johannes Robben soen unum juger terre situm in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Heze in loco dicto op den Lijndbeemt inter 

hereditatem Johannis Geroncs soen ex uno et inter hereditatem 
!hereditatem Hadewigis sororis primodicti Johannis ex alio item 

lopinatam terre siliginee sitam (dg: ibidem) in dicta parochia in 

dicto loco Heze vocato inter hereditatem Gerardi Willems soen ex 

uno et inter #hereditatem# Johannis de Swalmen ex alio item 

terciam partem sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advolutam in hereditatibus quondam Robberti de Hijnen sui patris 

sitis in parochia (dg: de) predicta ad locum dictum Hijnen ut 

dicebat hereditarie supportavit Henrico filio Johannis dicti 

Rijcouts soen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis tribus denariis antiqui census et tercia parte 

unius pulli censualis (dg: domino) ex dicto jugero terre de jure 

solvendis ut dicebat. Testes (dg: d) Lonijs et Boudi datum supra. 

 

BP 1176 f 152r 07 do 11-10-1380. 

Voornoemde Henricus zv Johannes gnd Rijcouts soen beloofde voornoemde 

Johannes Robben te onderhouden van huis, onkosten, kost, drank en 

kleding, zolang hij leeft. Zou voornoemde Johannes leven, na 

overlijden van voornoemde Henricus en zijn vrouw Hilla dv Lambertus 

van den Arennest, dan zal voornoemde Johannes elk jaar, zolang hij 

leeft, in plaats van dit pensioen en onderhoud ontvangen 9 oude 

schilden, gaande uit alle goederen van voornoemde Henricus. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus promisit super omnia quod ipse dictum Johannem 

Robben tenebit et emitteret dictum Johannem Robben soen (dg: a) de 

domo expensis custibus et victu et vestitu secundem decentiam 

status dicti Johannis quamdiu idem Johannes vixerit in humanis et 

si contingat (dg: dictum .) dictum Johannem vivere post decessum 

dicti Henrici et Hille sue uxoris filie Lamberti van den Arennest 

extunc dictus Johannes percipiet et levabit singulis annis ad 
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vitam dicti Johannis pro dicta vitali possessione et emitione 

novem aude scilde ex omnibus bonis dicti Henrici habitis et 

habendis et (dg: ex) illis mediantibus dictus Johannes se ipsum 

tenebit et emitteret annuatim quamdiu vixerit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 152r 08 do 11-10-1380. 

Johannes zvw Arnoldus gnd van Vranckenvoert droeg over aan Mathijas 

van Heijst een hoeve in Uden, ter plaatse gnd Volkel, welke hoeve 

Willelmus zvw Egidius gnd van der Voert gekocht had van de broers 

Theodericus en Willelmus, zvw Hubertus zv Deliana van Volkel, en 

welke hoeve voornoemde Johannes vernaderd had van voornoemde 

Willelmus zvw Egidius van der Voert. 

 

Solvit. 

(dg: dictus) Johannes filius quondam Arnoldi dicti de 

Vranckenvoert quendam mansum situm in parochia de (dg: Ude) Uden 

ad locum dictum Volkel cum attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis ubicumque locorum tam in humido quam in scicco in duro 

et in molli consistentibus sive sitis (dg: ve) quem mansum (dg: s) 

cum suis attinentiis Willelmus filius quondam Egidii dicti van der 

Voert erga Theodericum et Willelmum fratribus! filiis! quondam 

Huberti filii Deliane de Volkel acquisiverat emendo et quem mansum 

cum suis attinentiis dictus Johannes erga dictum Willelmum filium 

quondam Egidii van der Voert per modum redempcionis e jure 

proximitatis acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Mathije de Heijst cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 152r 09 vr 12-10-1380. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela verkocht aan Jacobus de Clercke van 

Puppel de helft van 10 morgen land van voornoemde wijlen Bodo, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd die Kuikse Kamp, welke helft jaarlijks 

gedeeld wordt tegen de andere helft, die behoort aan Petrus zvw 

Engbertus Ludinc szvw voornoemde Bodo, belast met waterlaten. 

 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela medietatem decem iugerum 

terre #dicti quondam Bodonis# sitorum in parochia de Roesmalen in 

loco dicto die Kuijcsche Camp et que medietas annuatim dividitur 

contra reliquam medietatem spectantem ad Petrum filium quondam 

Engberti Ludinc generi dicti (dg: Bo) quondam Bodonis ut dicebat 

hereditarie (dg: supportavit) vendidit Jacobo de Clercke de Puppel 

promittens super habita et habenda warandiam tamquam de hereditate 

ab omni censu et aggere libera et obligationem deponere exceptis 

aqueductibus ad hac spectantibus. Testes Lonijs et Sta datum sexta 

post Dijonisii. 

 

BP 1176 f 152r 10 vr 12-10-1380. 

Bodo zvw Bodo van Tiela verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bodo filius quondam Bodonis de Tiela prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 152r 11 vr 12-10-1380. 

Alardus Cloet van Gheffen ev Katherina dvw Denkinus gnd van den 

Eecwinckel droeg over aan Bruijstinus zvw Johannes van der Heze alle 

erfgoederen van Willelmus gnd van der Heze en alle erfgoederen die 

aan voornoemde Willelmus zullen komen na overlijden van zijn vader 

Johannes van den Heze, gelegen onder Deurne, ter plaatse gnd 

Vlierden, aan voornoemde wijlen Deenkinus overgedragen door 
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voornoemde Willelmus. 

 

Solvit. 

Alardus Cloet de Gheffen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie quondam Denkini dicti van den 

Eecwinckel omnes et singulas hereditates Willelmi dicti van der 

Heze atque omnes et singulas hereditates dicto Willelmo post (dg: 

.) mortem Johannis van den Heze sui patris successione advolvendas 

ubicumque locorum infra parochiam de Doerne ad locum dictum 

Vlierden consistentes sive sitas supportatas (dg: ..) dicto 

quondam Deenkino a dicto Willelmo prout in litteris hereditarie 

supportavit Bruijstino filio quondam Johannis van der Heze cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationemex parte 

sui deponere. Testes (dg: datum supra) Sta et Veer datum supra. 

 

BP 1176 f 152r 12 vr 12-10-1380. 

Voornoemde Alardus Cloet van Gheffen ev Katherina dvw Denkinus gnd 

van den Eecwinckel droeg over aan Bruijstinus zvw Johannes van der 

Heze alle erfgoederen, die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Denkinus en diens vrouw Katherina, ouders 

van eerstgenoemde Katherina, gelegen onder Deurne, ter plaatse gnd 

Vlierden. 

 

Solvit. 

Dictus Alardus omnes et singulas hereditates sibi et dicte sue 

uxori de morte quondam Denkini predicti et Katherine sue uxoris 

parentum primodicte Katherine quoque locorum infra parochiam de 

Doerne ad locum dictum (dg: Doerne sit) #Vlierden# sitas ut 

dicebat hereditarie supportavit Bruijstino filio quondam Johannis 

van der Heze promittens warandiam [et obligationem] ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 E 11 f.152v. 

 Sexta post Dijonisii: vrijdag 12-10-1380. 

 Sabbato post Dijonisii: zaterdag 13-10-1380. 

 Secunda post Dijonisii: maandag 15-10-1380. 

 

BP 1176 f 152v 01 vr 12-10-1380. 

....... ....... Mout deed tbv Arnoldus Hoernken afstand van (1) 1/6 

deel in de helft van de goederen gnd op Rutten, in Heeswijk, (2) 1/6 

deel, behorend aan Ancelmus zvw Willelmus van Ghemert, in voornoemde 

helft. 

 

....... ....... Mout #[super]# sextam! partem ad se spectantem in 

medietate (dg: sita) bonorum dictorum op Rutten sitorum in 

parochia de Hezewijc cum suis at[tinentiis at]que sextam partem ad 

Ancelmum filium quondam Willelmi de Ghemert spectantem in dicta 

medietate dictorum bonorum cum suis attinentiis ut dicebat 

hereditarie (dg: vendidit) #renunciavit# Arnoldo Hoe[rn]ken 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

(dg: et promisit super). 

 

BP 1176 f 152v 02 vr 12-10-1380. 

Theodericus Wellen Lijsscap zvw Yseboldus van Asten en Ghisbertus 

Lijsscap de jongere beloofden aan Philippus Jozollo etc 16 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande te betalen, op straffe van 1. 

 

Theodericus Wellen Lijsscap filius quondam Yseboldi de Asten et 

Ghisbertus Lijsscap junior promiserunt Philippo Jozollo etc XVI 

aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda sub pena I. 
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Testes dictus Ghisbertus et Ouden datum sexta post Dijonisii. 

 

BP 1176 f 152v 03 za 13-10-1380. 

Theodericus van Ghemert schonk aan Goeswinus Steenwech zv Henricus zv 

Goeswinus Steenwech en diens vrouw Bela dv voornoemde Theodericus (1) 

een b-erfcijns van 25 oude schilden, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit goederen gnd te Esdonk, in de dingbank van Gemert, (2) een 

b-erfcijns van 21 oude schilden, een helft te betalen met Lichtmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit goederen gnd te As, in 

Woensel, (3) een b-erfcijns van 10 pond 10 schelling geld, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit een beemd gnd die Hazeldonk en uit 

een akker gnd die Riede Akker, in Beek bij Aarle. 

 

Theodericus de Ghemert hereditarium censum (dg: XXIII) #XXV# aude 

scilde quem se solvendum (dg: so) habere dicebat hereditarie (dg: 

mediatim) purificatione ex bonis dictis te Esdonc sitis in 

jurisdictione de Ghemert et ex attinentiis eorundem bonorum quoque 

consistentibus sive sitis item hereditarium censum XXI aude scilde 

quem se solvendum habere dicebat hereditarie mediatim 

purificatione et mediatim nativitatis Johannis ex bonis dictis te 

Assche sitis in parochia de Woenssel et ex attinentiis eorundem 

universis quoque locorum consistentibus sive sitis item 

hereditarium censum (dg: quatuor librarum) X librarum et X 

solidorum (dg: solvendum quem se) monete quem se solvendum habere 

dicebat purificatione ex prato dicto die Haseldonc et ex (dg: 

pecia terre d) agro dicto die Riede Acker sitis in parochia de 

Beke prope Arle ut dicebat hereditarie supportavit Goeswino 

Steenwech filio Henrici filii Goeswini Steenwech cum Bela sua 

uxore filia dicti Theoderici nomine dotis ad jus oppidi de Busco 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem in dictis 

censibus existentem deponere et sufficientem facere. Testes Vere 

et Ouden datum sabbato post Dijonisii. 

 

BP 1176 f 152v 04 za 13-10-1380. 

Goeswinus Steenwech schonk aan Goeswinus zv Henricus zv eerstgenoemde 

Goeswinus Steenwech en diens vrouw Bela dv Theodericus van Ghemert 

zijn goederen gnd ten Elsbroek, in Boxtel, tezamen met de beesten van 

voornoemde Goeswinus op voornoemde goederen, belast met cijnzen. 

 

Goeswinus Steenwech bona sua #dicta ten (dg: Elsdonc) Elsbroec# 

sita in parochia de Bucstel cum suis attinentiis singulis et 

universis #(dg: quoque)# prout huiusmodi bona cum suis attinentiis 

ad dictum Goeswinum pertinere noscuntur #simul cum bestiis dicti 

Goeswini supra dicta bona consistentibus# ut dicebat hereditarie 

supportavit Goeswino filio Henrici filii primodicti Goeswini 

Steenwech cum Bela sua uxore filia Theoderici de Ghemert nomine 

dotis ad jus oppidi etc promittens warandiam et (dg: aliam) 

obligationem deponere exceptis censibus exinde de jure solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 152v 05 za 13-10-1380. 

Leonius van Erpe ev Agnes dvw Nijcholaus van Meghen droeg over aan 

Hubertus Steenwech, tbv Agnes wv Goeswinus van den Steen, (1) een 

b-erfcijns van 30 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

4 lopen roggeland, gnd die Poetter, in Gestel bij Herlaer, welke 

cijns Agnes wv Willelmus gnd Slike verworven had van Henricus van 

Asten en zijn wettige vrouw Elizabeth, welke cijns aan voornoemde 

Leonius en zijn vrouw gekomen was na erfdeling na overlijden van 

voornoemde Agnes grootmoeder van eerstgenoemde Agnes, (2) een 

erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, die wijlen Willelmus Slijc verworven 
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had van Paulus zvw Willelmus van Orthen, die aan voornoemde Leonius 

en zijn vrouw gekomen was na erfdeling na overlijden van voornoemde 

Willelmus Slijc, grootvader van eerstgenoemde Agnes. 

 

Leonius de Erpe maritus #et tutor# legitimus ut asserebat Agnetis 

sue uxoris filie quondam Nijcholai de Meghen hereditarium censum 

XXXta solidorum monete solvendum hereditarie purificatione ex 

quatuor lopinatis terre siliginee dictis die Poetter sita in 

parochia de Ghestel prope Herlaer quem censum Agnes relicte 

quondam Willelmi dicti Slike (dg: ..) erga Henricum de Asten et 

Elizabeth eius uxorem legitimam acquisiverat prout in litteris et 

quem sibi et dicte sue uxori de morte dicte #quondam# Agnetis avie 

primodicte Agnetis successione advolutum esse dicebat et sibi 

#mediante divisione# item hereditarium censum XXti solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis (dg: 

venditum) quem Willelmus quondam Slijc erga Paulum filium quondam 

Willelmi de Orthen acquisiverat prout in litteris et quem sibi 

(dg: de) et dicte sue uxori de morte dicti quondam Willelmi Slijc 

avi primodicte Agnetis successione advolutum esse dicebat et sibi 

mediante divisione in partem cessisse dicebat hereditarie (dg: 

vendidit) #supportavit# Huberto Steenwech ad opus Agnetis relicte 

quondam Goeswini van den Steen cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte et coheredum primodicte 

Agnetis deponere. Testes Vere et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 152v 06 za 13-10-1380. 

Voornoemde Leonius van Erpe ev Agnes dvw Nijcholaus van Meghen 

verkocht aan voornoemde Hubertus Steenwech, tbv voornoemde Agnes wv 

Goeswinus van den Steen, een b-erfcijns van 6 pond geld, die wijlen 

Willelmus Slijc, grootvader van voornoemde Agnes, met Sint-Jan 

beurde, gaande uit een huis en erf, eertijds van wijlen Johannes 

Spiker, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van 

Johannes Donc enerzijds en erfgoed van Johannes Bobbe schoenlapper 

anderzijds. 

 

Dictus Leonius ut supra hereditarium censum sex librarum monete 

quem Willelmus quondam Slijc avus olim dicte Agnetis solvendum 

habuit hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area (dg: qu) 

que quondam fuerant Johannis Spiker sita in Busco in vico 

Vuchtensi inter hereditatem Johannis Donc ex uno et inter 

hereditatem Johannis Bobbe sutoris ex alio #et quem ad se spectare 

dicebat# ut dicebat hereditarie vendidit dicto Huberto ad opus 

dicte Agnetis relicte quondam Goeswini (dg: St) van den Steen 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui et coheredum 

primodicte Agnetis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 152v 07 za 13-10-1380. 

De broers Godefridus, Willelmus en Bodo, kvw Bernierus gnd Berniers 

soen van Erpe, verklaarden een erfdeling te hebben gemaakt, van alle 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van hun voornoemde 

vader Bernierus, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van hun 

moeder Metta, gelegen onder Erp. 

Voornoemde Godefridus kreeg122,123 (1) een huis en erf van voornoemde 

wijlen Bernierus, in Erp, ter plaatse gnd die Wasse Aa, (2) alle 

goederen, die aan voornoemde broers zullen komen na overlijden van 

hun voornoemde moeder Metta, gelegen onder Erp, uitgezonderd de akker 

en de beemd in het navolgende aandeel vermeld. Aanspraken van de kant 

                         
122 Zie → BP 1176 f 153r 07 di 16-10-1380, overdracht vruchtgebruik in 

deze goederen. 
123 Zie → BP 1176 f 153r 08 wo 17-10-1380, verkoop van deze goederen. 
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van Willelmus van Kriekenbeke komen voor gezamenlijke rekening. 

Overhandigen aan Arnoldus van Stiphout. 

 

Godefridus Willelmus et Bodo fratres liberi quondam Bernieri dicti 

Berniers soen de Erpe palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de omnibus bonis eis de morte dicti 

quondam Bernieri eorum patris successione advolutis #et post 

mortem Mette eorum matris successione advolvendis# (dg: ut 

dicebant) sitis infra !de Erpe ut dicebant mediante qua divisione 

domus (dg: et or) et area dicti quondam Bernieri sita in parochia 

de Erpe in loco dicto die Wassche Aa atque (dg: omnes here) omnia 

et singula bona dictis fratribus post mortem dicte Mette eorum 

matris successione advolvendis quoque locorum infra parochiam de 

Erpe consistentia sive sita #exceptis agro et prati! in bie..ne 

sequente narratis# ut dicebant dicto Godefrido cesserunt in partem 

ut alii recognoverunt super quibus et jure promittentes ratam 

servare (dg: et) et dampna equaliter portabunt (dg: excepta) #ab# 

impeticione fienda a Willelmo de Kriekenbeke. Testes Stamel et 

Scilder datum sabbato Dijonisii datum supra. Traditur Arnoldo de 

Stiphout. 

 

BP 1176 f 152v 08 za 13-10-1380. 

Voornoemde Bodo kreeg (1) een akker gnd die Winkelakker, in Erp, ter 

plaatse gnd die Wasse Aa, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes 

Zerijs anderzijds, (2) een beemd gnd die Heesbeemd, in Erp, tussen 

Marcelius van Os enerzijds en Henricus Lonijs soen anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione ager terre #dictus die Winckelacker# 

situs in dicta parochia ad locum dictum die Wassche Aa inter 

communem plateam ex !alio et inter hereditatem Johannis Zerijs ex 

alio item pratum dictum die Heesbeemt situm in dicta parochia 

inter hereditatem Marcelii de Os ex uno et inter hereditatem 

Henrici Lonijs soen ex alio ut dicebant dicto Bodoni cesserunt in 

partem ut alii super quibus etc promittentes ratam servare et 

dampna ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 152v 09 za 13-10-1380. 

Hermannus zv Lodovicus gnd Eefsen soen verkocht aan Theodericus Luwe 

zvw Johannes van Buchoven de helft van een huis en erf in Den Bosch, 

in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Gerardus Scaden de 

oudere enerzijds en erfgoed van Petrus gnd Witmeri anderzijds, aan 

hem verkocht124 door Gerardus zvw Henricus van Os. 

 

Hermannus filius Lodovici dicti Eefsen soen medietatem domus et 

aree site in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam 

Gerardi Scaden senioris ex uno et inter hereditatem Petri dicti 

Witmeri ex alio venditam sibi a Gerardo filio quondam Henrici de 

Os prout in litteris hereditarie vendidit Theoderico Luwe filio 

quondam Johannis de Buchoven supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sta et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 152v 10 za 13-10-1380. 

Johannes Vijfvoet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Vijfvoet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

                         
124 Zie ← BP 1176 f 085r 20 za 18-06-1379, verkoop van de helft van 

dit huis. 
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BP 1176 f 152v 11 za 13-10-1380. 

Engbertus zvw ....... gnd die Corver verkocht aan voornoemde 

Theodericus Luwe de helft van voornoemd huis en erf, deze helft 

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

 

Engbertus filius quondam {..vlek..} dicti die Corver medietatem 

domus et aree predicte (dg: here) ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Theoderico Luwe promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis ce[nsu domini] ducis et hereditario censu XXti 

solidorum monete ex dicta medietate de jure solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 152v 12 za 13-10-1380. 

Rutgherus van den Grave verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rutgherus van den Grave prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 152v 13 za 13-10-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Engbertus verkoper 15 

Hollandse dobbel met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Engberto venditori XV Hollant dobbel 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 152v 14 za 13-10-1380. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Engbertus verkoper 10 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Engberto venditori X Hollant dobbel 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 152v 15 za 13-10-1380. 

Theodericus Luwe en Arnoldus van Buchoven beloofden aan Hermannus zv 

Lodovicus Eefsen soen 30 Hollandse dobbel met Vastenavond (di 26-02-

1381) te betalen. 

 

Theodericus Luwe emptor predictus #et Arnoldus de Buchoven# 

promisit super omnia Hermanno filio (dg: quondam) Lodovici Eefsen 

soen XXXta Hollant dobbel seu valorem ad carnisprivium proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 152v 16 za 13-10-1380. 

Vidimus maken van de brief, die luidt: “Wij Henricus van Neijnsel en 

Johannes Francho, schepenen in Den Bosch, verklaren dat voor ons etc 

Arnoldus zv Thijelkinus zv Arnoldus gnd Ysebout”. Vier exemplaren, 

voor: (1) Coptijt, (2) Arnoldus van Ghele Ghijsken, (3) Egidius van 

Ghele, (4) Ywanus Stierken. 

 

Nos Sta et Joh Boud scabini in Busco notum facimus quod nos 

litteras vidimus etc quarum tenor sequitur de verbo ad verbum nos 

Henricus de Neijnsel et Johannes Francho scabini in Buschoducis 

notum facimus universis presentia visuris quod coram nobis 

Arnoldus filius Thijelkini filii Arnoldi dicti Ysebout etc datum 

supra et erunt 4 vidimus quarum unam Coptijt alteram Arnoldus de 

Ghele Ghijsken et terciam Egidius de Ghele habebunt et Ywanus 

Stierken. 

 

BP 1176 f 152v 17 ma 15-10-1380. 

Johannes van Dordrecht zvw Heijmericus van Dordrecht deed tbv jkvr 
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Agnes van Risingen afstand van een hofstad met gebouwen in Den Bosch, 

aan de plaats gnd Windmolenberg, zoals jkvr Agnes van Risingen die 

hofstad thans bezit. 

 

Johannes de Dordrecht filius quondam Heijmerici de Dordrecht super 

domistadio cum suis edificiis #et attinentiis# sito in Busco ad 

locum dictum Wijnmolenberch prout (dg: Pa) #domicella Agnetis de 

Risingen# huiusmodi domistadium cum suis edificiis #et 

attinentiis# possidet pro presenti ut dicebat et super jure ad 

opus domicelle Agnetis de Risingen renunciavit promittens ratam 

servare. Testes Sta et Lonijs datum secunda post Dijonisii. 

 

BP 1176 f 152v 18 ma 15-10-1380. 

Goeswinus van Beest ev Margareta dvw Heijmericus van Dordrecht deed 

tbv voornoemde jkvr Agnes van Risingen afstand van voormelde hofstad. 

 

Goeswinus de Beest maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris filie quondam Heijmerici de Dordrecht super 

dicto domistadio cum suis attinentiis et (dg: att) et super jure 

ad opus domicelle Agnetis de Risingen renunciavit promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 E 12 f.153. 

 Tercia post Dijonisii: dinsdag 16-10-1380. 

 in profesto Luce: woensdag 17-10-1380. 

 in crastino Sijmonis et Yude: maandag 29-10-1380. 

 in festo Luce: donderdag 18-10-1380. 

 

BP 1176 f 153r 01 ±ma 15-10-1380. 

De broers Egidius van Ghele en Henricus van Hees, hun zuster 

Conegondis, hun zwager Arnoldus Vos en Ywanus Stierken verklaarden 

dat Arnoldus van Ghele zv Egidius en Ywanus van Vauderic alle 

achterstallige termijnen hebben betaald (1) van een b-erfcijns van 20 

schelling, oude pecunia, die zij, Thomas die Hoge en Arnoldus van 

Ghele beuren uit een erfgoed van wijlen Yda van der Brande, in 

Berlicum, (2) van een b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia, die 

zij beuren uit erfgoed van Henricus Middelaer, in Dinther. 

 

Egidius de Ghele Henricus de Hees fratres Conegondis eorum soror 

Arnoldus Vos sororius eorum et Ywanus Stierken palam recognoverunt 

eis fore [satis factum] #ab Arnoldo de Ghele filio Egidii et Ywano 

(dg: .......) [125de Vau]deric# ab omnibus arrestadiis eis 

deficientibus a quoque tempore evoluto usque in diem presentem de 

hereditario XXti solidorum antique pecunie quem ipsi #Thomas die 

Hoge et Arnoldus de Gh[ele]# (dg: in parochia) in hereditate 

quondam Yde van [der] Brande sita in Berlikem et de hereditario 

censu XXti solidorum antique pecunie quem ipsi in hereditate 

Henrici Middelaer sita in Dijnter habuerunt solvendos ut dicebant. 

Testes Lonijs et Ve[re] datum ....... post ........ 

 

BP 1176 f 153r 02 ±ma 15-10-1380. 

Voornoemde Egidius, Henricus en Conegondis verklaarden dat al de 

achterstallige cijns in voornoemde cijnzen, toekomend aan Thomas den 

Hogen en Arnoldus bv voornoemde Henricus en Egidius, voldaan is. Ze 

beloofden Arnoldus van Ghele zvw Egidius en Ywanus van Vauderic 

hiervan schadeloos te houden. 

 

Dicti Egidius Henricus Conegondis (dg: Arnoldus #Vos#) palam 

recognoverunt eis fore satis factum de arrestadiis Thome #den# 

                         
125 Aanvulling op basis van BP 1176 f 153r 02. 
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Hogen et Arnoldo (dg: filio di) fratri dictorum Henrici et Egidii 

restantibus de dictis censibus a quoque tempore evoluto usque in 

diem presentem promittentes Arnoldum de Ghele filium quondam 

Egidii et Ywanum de Vauderic indempnes servare a dictis 

arrestadiis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 153r 03 ±ma 15-10-1380. 

Theodericus zvw Florencius gnd Floer Bijerman van Helvoert verkocht 

aan Johannes zv Everardus van Beircke een n-erfcijns126 van 12 pond 

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

Jan, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande, gaande uit een huis127 en 

erf van verkoper in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van 

Johannes Monijns enerzijds en erfgoed van wijlen Heijlwigis 

Gasteldoncs anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 36 schelling voornoemd geld. 

 

Theodericus filius quondam Florencii dicti Floer Bijerman de 

Helvoert hereditarie vendidit Johanni filio Everardi de Beircke 

hereditarium censum XII librarum monete solvendum hereditarie (dg: 

mediatim) mediatim Domini et mediatim Johannis et (dg: mediatim) 

primo termino nativitatis Johannis proxime ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem 

Johannis Monijns ex uno et inter hereditatem quondam Heijlwigis 

Gasteldoncs ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: he) censu domini ducis et 

hereditario censu XXXVI solidorum dicte monete exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 153r 04 ±ma 15-10-1380. 

Ghisbertus van der Bruggen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus van der Bruggen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 153r 05 ±ma 15-10-1380. 

Marcelius zvw Johannes gnd Pesegal van Wetten verkocht aan Johannes 

Steen ketelaar een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, die 

voornoemde wijlen Johannes met Lichtmis in Nuenen beurde, gaande uit 

(1) een akker gnd de Breemstuk, in Nuenen, op de Akkers van Nuenen, 

tussen hr Rutgherus van Ouden enerzijds en Everaets Yden soen 

anderzijds, (2) een stuk land aldaar, aan het einde, nabij de weg gnd 

Kerkpad, met een eind strekkend aan Cristianus Hermans soen en met 

het anderer eind aan kvw Ghisbertus van Catten. Lasten van zijn kant, 

van de kant van zijn moeder Hilla, van de kant van Heijlwigis sv 

voornoemde Marcelius, van de kant van zijn voornoemde vader Johannes 

en van de kant van alle erfg vw voornoemde Johannes Pesegal worden 

afgehandeld. 

 

Marcelius filius quondam Johannis dicti Pesegal de Wetten 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de (dg: 

Wetten so) Nuenen (dg: solv) quam dictus #quondam Johannes# 

solvendam habuit hereditarie purificatione et in (dg: We) Nuenen 

tradendam ex quodam agro dicto dBreemstuc sito in parochia de 

Nuenen supra agros de (dg: d) Nuenen #inter# hereditatem domini 

Rutgheri de Ouden ex uno et inter hereditatem Everaets Yden soen 

                         
126 Zie → VB 1799 f 151v 05 ma 26-04-1400, Jan soen Everaets van Beircke was gericht … 
aen huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch in die Kercstrate tusschen den erve Jan 

Monijns ende tusschen den erve wilner Heijlwigen Gasteldoncs overmids gebreck van 

erfcijns dien hi dair aen had. 
127 Zie → BP 1182 p 278v 07 wo 15-12-1400, verkoop van het huis en 

erf, na gerechtelijke verkoop. 
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ex alio atque ex pecia terre sito ibidem ad finem longitudinaliter 

iuxta viam dictam Kercpat tendente cum uno fine ad hereditatem 

Cristiani Hermans soen (dg: ex) et cum reliquo fine ad hereditatem 

(dg: Ghisberti) liberorum quondam Ghisberti de Catten cum suis 

attinentiis universis ut dicebat et que paccio nunc integraliter 

spectat ad dictum Marcelium ut ipse dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Steen cacabario promittens (dg: ratam servare) #warandiam# 

et obligationem et impeticionem ex parte sui et Hille sue matris 

et Heijlwigis sororis dicti Marcelii et dicti quondam Johannis sui 

patris et quorumque heredum dicti quondam Johannis Pesegal 

deponere. Testes Scilder et Oude datum supra. 

 

BP 1176 f 153r 06 ±ma 15-10-1380. 

Alardus van Cloechoven van den Dungen beloofde aan Gerardus van 

Heeswijc zv Henricus 6 mud 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

over een jaar te leveren. 

 

(dg: Aler) Alardus de Cloechoven van den Dungen promisit Gerardo 

de Heeswijc #filio# Henrici sex modios et duo sextaria siliginis 

mensure de Busco a purificatione proxime ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 153r 07 di 16-10-1380. 

Arnoldus van Stiphout en zijn vrouw Mechtildis wv Bernierus gnd 

Berniers soen droegen over aan Godefridus zvw voornoemde Bernierus 

het vruchtgebruik dat voornoemde Mechtildis heeft in128 een huis en 

erf van wijlen voornoemde Bernierus, in Erp, ter plaatse gnd die 

Wasse Aa, en in alle goederen die aan de broers voornoemde 

Godefridus, Willelmus en Bodo, kvw voornoemde Bernierus, gekomen 

waren na overlijden van hun voornoemde vader Bernierus, resp. die aan 

hen zullen komen na overlijden van voornoemde Mechtildis, gelegen 

onder Erp, uitgezonderd een akker gnd die Winkelakker en een beemd 

gnd die Heesbeemd van voornoemde wijlen Bernierus, in Erp. De brief 

overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus de Stiphout maritus legitimus ut asserebat Mechtildis sue 

uxoris relicte quondam Bernieri dicti Berniers soen #et# dicta 

Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore usufructum quem dicta 

Mechtildis habuit in domo et area dicti quondam Bernieri sita in 

parochia de Erpe in loco dicto die Wassche Aa atque in omnibus et 

singulis bonis Godefrido Willelmo et Bodoni fratribus liberis 

dicti quondam Bernieri #de morte eiusdem quondam Bernieri eorum 

patris# successione advolutis et post mortem dicte Mechtildis 

successione advolvendis quoque locorum infra parochiam de Erpe 

consistentibus sive sitis ut dicebant excepto agro dicto die 

Winckelacker et prato dicto die Heesbeemt dicti quondam Bernieri 

sitis in dicta parochia ut dicebant supportaverunt dicto Godefrido 

promittentes ratam servare. Testes Sta et Scilder datum supra 

#tercia post Dijonisii#. Tradetur littera dicto Arnoldo. 

 

BP 1176 f 153r 08 wo 17-10-1380. 

Godefridus zvw Bernierus gnd Berniers van Erpe verkocht aan Arnoldus 

van Stiphout voornoemd huis, erf en alle goederen, voornoemde akker 

en beemd uitgezonderd. 

 

Godefridus filius quondam Bernieri dicti Berniers de Erpe dictas 

domum et aream et omnia et singula bona exceptis dictis agro et 

prato (dg: he) et quas nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo de Stiphout promittens warandiam et obligationem 

                         
128 Zie ← BP 1176 f 152v 07 za 13-10-1380, deling van deze goederen. 
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ex sui deponere. Testes Sta et Scilder datum in profesto Luce. 

 

BP 1176 f 153r 09 wo 17-10-1380. 

Arnoldus gnd Meus soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus dictus Meus soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 153r 10 wo 17-10-1380. 

Nijcholaus van Dueren maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Bertoldus Voegt en Gerardus van Berkel. 

 

Nijcholaus de Dueren omnes vendiciones et alienaciones factas a 

Bertoldo Voegt et Gerardo de Berkel seu eorum altero calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 153r 11 wo 17-10-1380. 

Jacobus van Hedel maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Gerardus zvw Conrardus Writer met zijn 

goederen. 

 

Jacobus de Hedel omnes vendiciones et alienaciones factas a 

Gerardo filio quondam Conrardi Writer cum suis bonis calumpniavit. 

Testes Lijsscap et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 153r 12 ma 29-10-1380. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder verkocht aan Johannes 

zv Truda de helft van 2 bunder erfgoed gnd moer minus 8 roeden, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Huisven, tussen erfgoed gnd Zandberg, 

behorend aan voornoemde Theodericus, enerzijds en erfgoed gnd moer 

dat was van wijlen Arnoldus van Waderle anderzijds, met een eind, 

richting het westen, strekkend aan de plaats gnd die Leide en met het 

andere eind, richting het oosten, aan een erfgoed gnd moer van 

Johannes Heester, zoals afgepaald. Zodra de turf uitgegraven is, komt 

de grond van deze helft weer aan de verkoper. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini #Johannis# Rover militis 

(dg: duo bon) medietatem (dg: do) duorum bonariorum hereditatis 

dicte moer minus octo virgatis sitorum in loco dicto Huijsvenne 

inter hereditatem dictam Zandberch ad dictum Theodericum 

#spectantem# ex uno et inter hereditatem dictam (dg: mone) moer 

que fuerat #quondam# Arnoldi de Waderle ex alio tendentium cum uno 

fine ad (dg: hereditatem dictam Leije) locum dictum die Leijde 

versus occidens et cum reliquo fine ad hereditatem dictam moer 

Johannis Heester versus oriens prout ibidem sunt assignata et 

palata ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio Trude 

promittens warandiam et obligationem deponere tali condicione quod 

(dg: sestip) sespites et hereditas dicta moer ex dicta medietate 

ex toto fuit effossa extunc fundus dicte medietatis ad dictum 

venditorem revertetur. Testes Boud et Ouden datum in crastino Sij 

et Yude. 

 

BP 1176 f 153r 13 ma 29-10-1380. 

Voornoemde verkoper verkocht aan Nijcholaus van Bucstel, tbv Johannes 

die Verster van Bucstel, de andere helft van voornoemde 2 bunder 

minus 8 roeden, onder dezelfde conditie. 

 

Dictus venditor reliquam medietatem dictorum duorum (dg: duor) 

bonariorum minus octo virgatis ut supra hereditarie vendidit 

Nijcholao de Bucstel ad opus Johannis die Verster de Bucstel 

promittens warandiam etc etc pro totum ut supra. Testes datum 



Bosch’ Protocol jaar 1380 02. 

 

276 

supra. 

 

BP 1176 f 153r 14 do 18-10-1380. 

Rijxkinus zvw Arnoldus Mersman de oudere van Os beloofde aan vrouwe 

Mechtildis wv hr Johannes van Eijndoven ridder, gedurende 7 jaar, elk 

jaar 31 gulden peter en 13 plakken te zullen betalen, vanaf Sint-

Martinus over een jaar. 

 

Rijxkinus filius quondam Arnoldi Mersman #senioris# de Os promisit 

#super omnia se daturum et soluturum# domine Mechtildi relicte 

quondam domini Johannis de Eijndoven militis #ad spacium septem 

annorum sine medio sequentium anno quolibet in f{..afgescheurd..}# 

XXXI gulden peter et XIII plac #scilicet# (dg: ad) a Martini 

proxime ultra annum persolvendos. Testes Boud et Lijsscap datum 

(dg: qu) in festo Luce. 

 

BP 1176 f 153r 15 do 18-10-1380. 

Vrouwe Mechtildis wv hr Johannes van Eijndoven ridder en Mechtildis 

dvw Hubertus van Hellu de jongere verhuurden aan Rijxkinus zvw 

Arnoldus Mersman de oudere van Os (1) een kamp in Maren, ter plaatse 

gnd in den Ham, tussen dochters vw Bertoldus van Hoesden enerzijds en 

Gerardus Balijart en Godefridus Balijart anderzijds, (2) een kamp in 

Maren, ter plaatse gnd op Bemelen, tussen dochters vw voornoemde 

Bertoldus enerzijds en Heijlwigis wv Rutgherus Eghens soen 

anderzijds, (3) een kamp, in Maren, ter plaatse gnd op Bemelen, 

tussen Hilla wv Henricus Roempot enerzijds en voornoemde Heijlwigis 

wv Rutgherus Eghens soen anderzijds, (4) 1 morgen land in Maren, ter 

plaatse gnd op Paddelaar, tussen voornoemde Hilla enerzijds en 

voornoemde Heijlwigis anderzijds, voor een periode van 7 jaar, 

ingaande Sint-Martinus aanstaande. De goederen zijn vrij van 

Maasdijk, cijns en sluizen. Belast met zegedijk en waterlaten, welke 

voornoemde Rijxkinus zal onderhouden van het oude werk. Zou er nieuw 

werk op komen, dan zullen voornoemde vrouwe Mechtildis en Mechtildis 

dat laten doen. 

 

Domina Mechtildis relicta quondam domini Johannis de Eijndoven 

militis et Mechtildis filia quondam Huberti de Hellu junioris 

quendam campum #(dg: quinquaginta)# situm in parochia de Maren in 

loco dicto in den Ham inter hereditatem #filiarum# quondam 

Bertoldi de Hoesden ex !alio et inter hereditatem Gerardi Balijart 

et Godefridi Balijart ex alio item quendam campum situm in dicta 

parochia in loco #dicto# op Bemele inter filiarum (dg: B) dicti 

quondam Bertoldi ex uno et inter hereditatem Heijlwigis relicte 

quondam Rutgheri Eghens soen ex alio item quendam campum situm in 

dicta (dg: in dicta) parochia in dicto loco (dg: dicto) op Bemele 

vocato inter hereditatem Hille relicte quondam Henrici Roempot ex 

uno et inter hereditatem dicte Heijlwigis relicte quondam Rutgheri 

Eghe[ns] soen ex alio item unum iuger terre situm in (dg: p) dicta 

parochia in loco dicto op Paddelaer inter hereditatem Hille 

predicte ex uno et inter hereditatem dicte Heijlwigis ex alio ut 

dicebant locaverunt recto locacionis modo Rijxkino filio quondam 

Arnoldi Mersman senioris de Os ab eodem ad spacium septem annorum 

post festum Martini proxime futurum sine medio sequentium libere 

possidendos promittentes indivisi super omnia habita et habenda 

warandiam (dg: et a) tamquam de hereditate ab omnibus aggere Mose 

et censu #et slusis# libera et obligationem deponere exceptis (dg: 

antiquis operibus dictis aude werck[en]) seghedike #et# 

aqueductibus ad hoc de jure spectabtibus quos seghedike et 

aqueductos dictus Rijxkinus ab omni opere antiquo tenebit ante 

circonspectionem dictam scouw [et si] contingat aliquod operis 

novi in dictis zegedike et aqueductibus (dg: #et slusis# .......) 
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evenire hoc (dg: dicti) novum opus dicte domina Mechtildis et 

Mechtildis tenebunt #et fieri procurabunt# et observabunt. 

 

BP 1176 f 153r 16 ±do 18-10-1380. 

Theodericus van Ghemert droeg over aan Sijmon van Mijrabellum, tbv 

Andreas van Uden, een b-erfcijns van 37 oude groten, 6 hoenderen, 1 

kapoen en 1 7/8 pond was, te leveren op de zondag na Sint-Lambertus, 

gaande uit huizingen in de dingbank van Gemert, behorend aan de 

commendator van Gemert, en goederen, bij voornoemde huizinge 

behorend, in de dingbank van Gemert, welke cijns aan hem gekomen was 

na overlijden van Johannes van Ghemert oom van wijlen ....... van 

Ghemert vader van eerstgenoemde Theodericus en van Margareta van Beke 

evw voornoemde Johannes van Ghemert. 

 

Theodericus de Ghemert hereditarium censum XXXVII grossorum 

antiquorum sex pullorum unius caponis et unius et dimidie librarum 

ceri atque quarte partis unius libre et [me]dietatis quarte partis 

unius libre (dg: lib) ceri quos se solvendos habere dicebat 

dominica post Lamberti ex (dg: bonis spectan) et mansionibus (dg: 

et bonis) cum suis attinentiis sitis in jurisdictione de Ghemert 

(dg: atque ex bonis ad dicta) spectantibus ad commendatorem de 

Ghemert atque ex bonis ad dictam mansionem spectantibus in dicta 

jurisdictione sitis ut d[icebat] (dg: #et que ad se s# hereditarie 

supportavit Sijmoni de Mijrabello ad opus Andree de Uden 

promittens warandiam et o) et quem dictus Theodericus sibi de 

morte quondam Johannis de Ghemert avunculi olim ....... quondam de 

Ghemert patris olim (dg: d) primodicti Theoderici et Margarete de 

Beke uxoris eiusdem quondam Johannis de Ghemert successione 

advolutum esse dicebat hereditarie supportavit Sijmoni de 

[Mijrabello] ad opus Andree de Uden promittens warandiam et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et (dg: suorum) heredum 

dictorum quondam Johannis de Ghemert et Marg[arete] deponere. 

Testes Veer ....... ....... ........ 

 

1176 mf4 E 13 f.153v. 

 Tercia post Sijmonis et Yude: dinsdag 30-10-1380. 

 

BP 1176 f 153v 01 ±do 18-10-1380. 

....... van Buederic? priester gaf uit aan Gerardus zv Petrus gnd 

Rodeken van Os een huis en tuin in Oss, tussen Oda van Hees en haar 

dochter Elizabeth enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (1) 2 schelling gemeen geld, (2) een erfpacht van 1 

lopen gerst, en thans voor (3) een n-erfcijns van 6 pond geld, een 

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

 

....... de Buederi[c?] presbiter domum et ortum sitos in Os inter 

hereditatem Ode de Hees et Elizabeth sue filie ex uno et inter 

(dg: he) communem plateam ex alio (dg: ut) [pro]ut ibidem siti 

sunt (dg: de) ut dicebat dedit ad hereditarium censum Gerardo 

filio Petri dicti Rodeken de Os ab eodem hereditarie possidendos 

pro duobus solidis communis pagamenti et hereditaria paccione 

unius lopini ordei exinde prius solvendis dandis etc atque pro 

hereditario censu sex librarum monete dando sibi ab alio mediatim 

(dg: me) Domini et mediatim Johannis ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit promisit insuper omnia #habita et habenda# sufficientem 

facere. Testes Sta et (dg: Scilder) #Veer# datum supra. 

 

BP 1176 f 153v 02 ±do 18-10-1380. 

Franco en Deliana, kvw Mathijas gnd Halbaexs soen, en Theodericus 

Stalpart zvw Johannes van Os ev Delijana dvw Thomas gnd Halbaecs soen 
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verkochten aan Henricus zvw Johannes van der Asmit een erfgoed gnd 

een schaar in Empel, ter plaatse gnd Pulsbroek, dat placht te behoren 

aan voornoemde wijlen Mathijas, belast met een b-erfcijns van 12½ 

schelling gemeen paijment aan de heer van Meerwijk. 

 

Franco et Deliana liberi quondam Mathije dicti Halbaexs soen cum 

tutore et Theodericus Stalpart filius quondam Johannis de Os 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Delijane sue uxoris filie 

quondam Thome dicti Halbaecs soen hereditatem dictam een scaer 

(dg: st) ad se spectantem sitam in parochia de Empel in loco dicto 

Pulsbroec et que hereditas dicta scaer (dg: quondam) ad dictum 

quondam Mathijam spectare consuevit ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Henrico filio quondam Johannis van der Asmit 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu XII (dg: s) et dimidii solidorum communis 

pagamenti domino de Merewijc exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 153v 03 ±do 18-10-1380. 

Johannes Haec droeg over aan Adam Mierd, tbv Johannes en Elizabeth, 

nkv Bordinus van Hoerne, ¼ deel in een tuin in Oirschot, ter plaatse 

gnd Best, tussen Willelmus van Arle enerzijds en Theodericus van 

Dormalen anderzijds, te weten het ¼ deel dat ligt naast voornoemde 

Theodericus van Dormalen, dit ¼ deel belast met een b-erfcijns van 21 

schelling 3 penning, geld van Oirschot. De brief overhandigen aan 

voornoemde Bordinus. 

 

[S]olvit. 

Johannes Haec quartam partem ad se spectantem in quodam orto sito 

in parochia de Oerscot ad locum dictum Best inter hereditatem 

Willelmi de Arle ex uno et inter hereditatem Theoderici de 

Dormalen ex alio scilicet illam quartam partem que sita est 

contigue iuxta hereditatem dicti Theoderici de Dormalen ut dicebat 

hereditarie supportavit Ade Mierd ad opus Johannis et Elizabeth 

puerorum naturalium Bordini de Hoerne promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto hereditario (dg: paccio) censu XXI 

solidorum et III denariorum monete de Oerscot ex dicta quarta 

parte de jure annuatim solvendo. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Bordino. 

 

BP 1176 f 153v 04 ±do 18-10-1380. 

Jacobus van Hellu ev Gijnta dvw Hermannus gnd Gruijter verkocht aan 

Cristina dvw Franco Hoefsleger een huis129 en erf in Den Bosch, aan de 

straat gnd Huls, tussen erfgoed van Willelmus gnd Blockeels enerzijds 

en erfgoed van wijlen Agnes gnd Horters anderzijds, welk huis en erf 

Henricus zvw Jacobus Neelkens gekocht had van Andreas gnd Tijmmerman 

de jongere, en welk huis aan voornoemde Jacobus en zijn vrouw gekomen 

was na overlijden van Elizabeth wv voornoemde Henricus. 

 

Jacobus de Hellu maritus et tutor legitimus ut asserebat Gijnte 

sue (dg: f) uxoris filie quondam Hermanni dicti Gruijter domum et 

aream sitam in Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem 

Willelmi dicti Blockeels ex una parte et inter hereditatem quondam 

Agnetis dicte Horters parte ex altera quas domum et aream Henricus 

filius quondam Jacobi Neelkens erga Andream dictum Tijmmerman 

#juniorem# emendo acquisiverat prout in litteris et quas domum et 

aream dictus Jacobus sibi et dicte sue uxori de morte quondam 

Elizabeth (dg: f) relicte dicti quondam Henrici successione 

                         
129 Zie → BP 1178 f 320r 11 wo 13-10-1389, Johannes zvw Petrus gnd 

Broc verkoopt dit huis, aan hem verkocht door Cristina dvw Franco 

Hoefsleger. 
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advolutas esse dicebat hereditarie vendidit Cristine filie quondam 

Franconis Hoefsleger supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et dicti (dg: H) quondam Henrici et dicte quondam Elizabeth et 

quorumcumque heredum dictorum quondam Henrici et Elizabeth 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 153v 05 ±do 18-10-1380. 

Henricus Bouvic zv Jacobus van Hellu verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

(dg: Jord) Henricus Bouvic filius Jacobi de Hellu prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 153v 06 ±do 18-10-1380. 

Voornoemde koopster beloofde aan Jordanus van Roesmalen 35 Brabantse 

dobbel met Sint-Petrus-Stoel aanstaande te betalen. 

 

Dicta emptrix promisit (dg: de) Jordano de Roesmalen XXXV Brabant 

dobbel ad Petri ad cathedram proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 153v 07 ±do 18-10-1380. 

Henricus zvw Henricus Coelbornre verkocht aan Elizabeth dvw Jutta gnd 

des Jonghen een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en ½ mudzaad 

roggeland van verkoper, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen Bessella Lukens enerzijds en Johannes Zelen 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een erfpacht van ½ 

mud rogge. 

 

Solvit (dg: 2 plack). [Debe]nt VI denarios. 

Henricus filius quondam Henrici Coelbornre legitime vendidit 

Elizabeth filie (dg: J) quondam Jutte dicte des Jonghen vitalem 

pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non ultra purificatione et in 

Busco tradendam ex domo et orto et dimidia modiata terre siliginee 

dicti venditoris sitis in parochia de Vucht sancti (dg: sancti) 

Lamberti in loco dicto Cromvoirt inter hereditatem Besselle Lukens 

ex uno et inter hereditatem Johannis Zelen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

exinde prius solvendis et sufficientem facere et cum mortua 

fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 153v 08 ±do 18-10-1380. 

Everardus zv Paulus van Wordragen, Arnoldus Veer en Albertus zv 

Arnoldus van Kessel beloofden aan Philippus Jozollo 20 Franse 

schilden met Kerstmis aanstaande te betalen, op straffe van 2. 

 

Everardus filius Pauli de Wordragen Arnoldus Veer et Albertus 

filius Arnoldi de Kessel promiserunt Philippo Jozollo XX scuta 

Francie ad nativitatis Domini proxime pena II. Testes Sta et 

Lisscap datum supra. 

 

BP 1176 f 153v 09 ±do 18-10-1380. 

De eerste en de laatste zullen de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus et ultimus servabunt alium indempnem. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 153v 10 ±do 18-10-1380. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Godescalcus Steijmpel van den 

Hoevel 34 Brabantse dobbel met Sint-Martinus over een jaar te 

betalen. Zou voornoemde Godescalcus in tussentijd overlijden, dan zal 

voornoemde Gerardus hiervan ontlast zijn. 

 

Solvit 2 plack. 

Gerardus Roelen soen promisit Godescalco Steijmpel (verbeterd uit: 

Steijmpbel) van den Hoevel XXXIIII Brabant dobbel a Martini 

proxime ultra annum persolvendos tali condicione annexa si dictus 

Godescalcus interim decesserit extunc dictus Gerardus a solucione 

dicte #pecunie# penitus erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 153v 11 ±do 18-10-1380. 

Ghibo Bijnnenhuus schoenmaker beloofde aan Marcelius gnd Maes soen 48 

lichte schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, een 

helft te betalen met Vastenavond (di 26-02-1381) en de andere helft 

met Sint-Jan aanstaande. 

 

Ghibo Bijnnenhuus #sutor# promisit Marcelio dicto Maes soen XLVIII 

licht scilde scilicet XII Dordrecht placken pro scilt computato 

mediatim carnisprivii et mediatim Johannis proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 153v 12 ±do 18-10-1380. 

Johannes van den Dijesen beloofde aan Willelmus zvw Johannes Eefsen 

soen van Enghelen 21 oude schilden met Sint-Jan aanstaande te 

betalen. 

 

Johannes van den Dijesen promisit Willelmo filio quondam Johannis 

Eefsen soen #de Enghelen# XXI aude scilde ad nativitatis Johannis 

proxime persolvenda. Testes Lijsscap et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 153v 13 ±do 18-10-1380. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Henricus van den Hoernic, 

beloofden aan Johannes zv Truda 23 oude schilden met Pinksteren 

aanstaande (02-06-1381) te betalen. 

 

Johannes et Henricus fratres liberi quondam Henrici van den 

Hoernic promiserunt Johanni filio Trude (dg: XXIII) XXIII aude 

scilde ad penthecostes proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 153v 14 ±do 18-10-1380. 

Nijcholaus van Zulen verkocht aan Godefridus van Lijt smid zvw 

Johannes gnd Hamer van Lijt twee kamers met ondergrond in Den Bosch 

aan de plaats gnd Zile, tussen de stal van Arnoldus van Haenwijc 

enerzijds en de gemene weg lopend naar het huis van Postel 

anderzijds. 

 

Nijcholaus de Zulen duas cameras cum earum fundis sitas in Busco 

ad locum dictum Zile inter stabulum Arnoldi de Haenwijc ex uno et 

inter communem plateam tendentem ibidem versus domum de Postula ex 

alio hereditarie vendidit Godefrido de Lijt fabro filio quondam 

Johannis dicti Hamer #de Lijt# supportavit cum #omnibus# litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes in crastino Luce testes Veer et Ouden. 

 

BP 1176 f 153v 15 ±do 18-10-1380. 

De koper beloofde aan de verkoper 17 oude schilden met Kerstmis 

aanstaande en 28 oude schilden met Sint-Jan aanstaande te betalen. 
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Dictus emptor promisit dicto venditori XVII aude scilde (dg: Fran) 

ad nativitatis Domini proxime et viginti octo aude scilde ad 

nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 153v 16 ±do 18-10-1380. 

De broers Johannes en Jordanus, kv Theodericus van den Broecke, 

verkochten aan Jacobus gnd die Laet een erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar, gaande uit de goederen gnd Leke, die waren van wijlen 

Jordanus van Herende, in Beek nabij Aarle, reeds belast met 

grondcijnzen. 

 

Johannes et Jordanus fratres liberi Theoderici van den Broecke 

hereditarie vendiderunt Jacobo dicto die Laet hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et (dg: in Bu) pro primo termino ultra 

annum et in Busco tradendam ex bonis dictis Leke que fuerant 

quondam Jordani de Herende sitis in parochia de Beke prope Arle et 

ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quoque sitis 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes Lonijs et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 153v 17 ±do 18-10-1380. 

Voornoemde Johannes beloofde voornoemde Jordanus schadeloos te 

houden. 

 

[Solvit] 3 plack. 

Dictus Johannes promisit super habita et habenda dictum Jordanum 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 153v 18 di 30-10-1380. 

Hr Gerardus Stripen priester, zvw Johannes Strijpt en wijlen diens 

vrouw Hadewigis, droeg over aan zijn zwager Johannes Slotel zvw 

Ghisbertus van den Dorrenput een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude 

groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend, uit een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, een helft te 

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

een huis en hofstad van Johannes gnd van der Hoeven, in Vught, (2) 

een stuk land gnd die Eikendonk, (3) 6 bunder gnd Melijs Boenre, 

welke cijns van 3 pond voornoemde wijlen Hadewigis wv voornoemde 

Johannes Strijpt gekocht had van Jacobus zvw Ywanus van Gravia, en 

welke cijns van 3 pond voornoemde Hadewigis in haar testament 

nagelaten had aan haar voornoemde zoon hr Gerardus. 

 

Dominus Gerardus Stripen presbiter filius quondam (dg: Hadewigis) 

Johannis Strijpt et Hadewigis quondam sue uxoris hereditarium 

censum XXti solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro XVI denariis in hiis computato de hereditario censu 

trium librarum dicte monete solvendo singulis annis pro una 

medietate Domini et pro reliqua medietate Johannis ex domo et 

domistadio Johannis dicti van der Hoeven sitis in Vucht et de 

parte terre dicte die Eijkendonc atque de sex bonariis dictis (dg: 

Melij) Melijs Boenre quem censum trium librarum dicte monete dicta 

quondam Hadewigis relicta dicti quondam Johannis Strijpt erga 

Jacobum filium quondam Ywani de Gravia acquisiverat emendo prout 

in litteris (dg: here) et quem censum trium librarum dicta 

Hadewigis dicto domino Gerardo suo filio in suo testamento 

legaverat ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Slotel #filio 

quondam Ghisberti van den Dorrenput# suo sororio cum litteris et 

aliis et jure occacione dicti census XXti solidorum promittens 
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ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Sta et 

Scilder datum tercia post Sij et Yude. 

 

1176 mf4 E 14 f.154. 

 Dominica post Luce: zondag 21-10-1380. 

 anno LXXXo mensis octobris in feria XI: donderdag 11-10-1380. 

 Secunda post Luce: maandag 22-10-1380. 

 XIXta februarii 1579: 19-02-1580. 

 

BP 1176 f 154r 01 zo 21-10-1380. 

Hr Johannes gnd van Gheldorp ridder verkocht aan Ghibo Herinc zvw 

Gerardus ....... een n-erfcijns van 10 Brabantse dobbel, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit de watermolen van Geldrop. Verkoper en zijn 

zoon? Philippus beloofden lasten af te handelen. 

 

[Dominus Johannes dictus de Ghel]dorp miles hereditarie vendidit 

Ghiboni Herinc #filio quondam Gerardi .......# hereditarium censum 

X Brabant dobbel ....... ....... solvendum hereditarie Johannis ex 

molendino aquatili de Gheldorp et eius attinentiis ut dicebat 

promittens et cum eo Philippus eius ....... ....... et aliam 

obligationem deponere promittentes sufficientem facere. Testes 

Lisscap et Oude datum ut supra dominica post Luce. 

 

BP 1176 f 154r 02 do 11-10-1380. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Sint-Jan over 3 jaar, met de 

volledige cijns van wederkoop en met 100 Brabantse dobbel. Opgesteld 

in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Johannes zvw 

Johannes van Gheldorp, Goeswinus Scade? zvw Bertoldus zv Theodericus, 

Jacobus zvw Gerardus Nijcholai, Henricus van Driel, Henricus van Aken 

en Philippus van Eijcke. 

 

+ 

Et poterit redimere infra hinc et nativitatis Johannis proxime et 

infra tres annos sine medio sequentes (dg: seq) semper quando sibi 

placuerit cum pleno censu redempcionis et cum centum Brabant 

dobbel seu valorem semel dandis et promisit super habita et 

habenda pro se suis heredibus alteri et suis heredibus ut in forma 

et si expen[si?] fient? relevare. Acta in camera scriptorum 

presentibus (dg: Philippo) #Johanne# filio quondam Johannis de 

Gheldorp (dg: Bertoldo) #Goeswino Scade?# filio (dg: filio) quondam 

Bertoldi filii Theoderici Jacobo filio quondam Gerardi Nijcholai 

Henrico van Driel Henrico de Aken (dg: testibus act) Philippo de 

Eijcke testibus acta in camera scriptorum anno LXXXo mensis 

octobris in feria (dg: V) XI ....... hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 154r 03 zo 21-10-1380. 

Hr Johannes gnd van Gheldorp ridder, Henricus van Aken, Henricus Smit 

van Gheldorp en Henricus van Riel beloofden aan Johannes van Ghemert 

56¾ oude schild met Pasen aanstaande (14-04-1381) te betalen. 

 

Dominus Johannes #dictus# de Gheldorp miles Henricus de Aken 

Henricus Smit de Gheldorp Henricus de Riel promiserunt Johanni de 

Ghemert LVI #et dimidium# aude scilde et quartam partem unius aude 

scilt (dg: ad t) ad pasca proxime persolvendas. Testes Sta et 

Ouden datum dominica post Luce. 

 

BP 1176 f 154r 04 ma 22-10-1380. 

Theodericus Kepken beloofde aan Adam van Mierd, tbv Nijcholaus Dircs 

soen wonend ter plaatse gnd die Seven Hoeven, 10 oude schilden, 38 

Dordrechtse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Sint-Remigius 
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aanstaande te betalen. 

 

Theodericus Kepken promisit Ade de Mierd ad opus Nijcholai Dircs 

soen commoranti in loco dicto die Seven Hoeven X aude scilde 

scilicet XXXVIII Dordrecht placken pro quolibet aude scilt 

computato ad Remigii proxime persolvenda. Testes Sta et Lonijs 

datum secunda post Luce. 

 

BP 1176 f 154r 05 ma 22-10-1380. 

Voornoemde Theodericus Kepken beloofde aan de secretaris, tbv 

Henricus gnd Everaets soen, 21¾ oude schild met Sint-Remigius 

aanstaande te betalen. 

 

Dictus #Theodericus# Kepken promisit mihi ad opus Henrici dicti 

(dg: Metten) Everaets soen (dg: commo) XXII aude scilde (dg: 

XXXVIII Dordrecht placken pro scilt computato) minus quarta parte 

unius aude scilt ad Remigii proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 154r 06 ma 22-10-1380. 

(dg: Henricus Buc, Theodericus S, beloofde aan Philippus Jozollo 

etc). 

 

(dg: Henricus Buc #Theodericus S# promisit Philippo Jozollo etc). 

 

BP 1176 f 154r 07 ma 22-10-1380. 

Theodericus Buc en Willelmus zvw Bodo van Tiela beloofden aan 

Philippus Jozollo 20 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Theodericus Buc et Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela 

promiserunt Philippo Jozollo XX aude scilde (dg: Fran) #Francie# 

ad (dg: Remigii) #nativitatis Domini# proxime persolvenda sub pena 

II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 154r 08 ma 22-10-1380. 

Mr Johannes Swartbroec de jongere beloofde aan Philippus Jozollo etc 

10 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande te betalen, op 

straffe van 1. 

 

Magister Johannes Swartbroec junior promisit Philippo Jozollo etc 

X aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime persolvenda 

sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 154r 09 ma 22-10-1380. 

Johannes zv Reijnerus gnd Kul beloofde aan Amelius Meijssen soen, tbv 

Paulus zvw Jacobus gnd Melijs soen, 3 oude schilden met Pasen 

aanstaande (14-04-1381) te betalen. 

 

Johannes filius Reijneri dicti Kul promisit Amelio Meijssen soen 

ad opus Pauli filii quondam Jacobi dicti Melijs soen III aude 

scilde ad pasca proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 154r 10 ma 22-10-1380. 

Leonius van Langvelt ev jkvr Mabelia dvw Johannes Elije maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 pond, die voornoemde 

jkvr Mabelia beurt, gaande uit erfgoederen van wijlen Johannes Koc 

ridder, in Geffen. 

 

Leonius de Langvelt maritus et tutor legitimus ut asserebat 

domicelle Mabelie sue uxoris filie quondam Johannis Elije 
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hereditarium censum XXti librarum quem dicta domicella Mabelia 

solvendum habere ex hereditatibus quondam Johannis Koc militis 

sitis in parochia de Gheffen ut dicebat monuit de tribus annis. 

Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 154r 11 ma 22-10-1380. 

Johannes zv Henricus van den Noerde zvw Petrus gnd Scutte deed tbv 

erfg vw Henricus Custer afstand van 3/7 deel van een erfpacht van 20 

lopen rogge, Bossche maat, te leveren met Kerstmis, gaande uit een 

hoeve gnd te Holaar, gelegen in Berkel, in Oisterwijk, welke drie 

delen voornoemde Henricus van den Noerde overgedragen had aan hr 

Willelmus Coster priester tbv diens broer Henricus gnd Coster. 

 

Johannes filius Henrici van den Noerde filii quondam Petri dicti 

Scutte super (dg: h) tribus (dg: hereditarii part septem) septimis 

partibus hereditarie paccionis XXti lopinorum siliginis mensure de 

(dg: de) Busco solvende nativitatis Domini ex quodam manso dicto 

communiter te Holaer sito in Berkel in parochia de Oesterwijc quas 

tres partes dictus Henricus van den Noerde supportaverat domino 

Willelmo Coster presbitro ad opus Henrici dicti Coster sui fratris 

(dg: pro) ut dicebat et super jure ad opus heredum dicti quondam 

Henrici Custer renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Lonijs datum 

supra. 

 

BP 1176 f 154r 12 ma 22-10-1380. 

Voornoemde Johannes zv Henricus Noerken deed tbv erfg vw voornoemde 

Henricus Coster afstand van een erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Oisterwijk, met Lichtmis te leveren, gaande uit 1/3 deel van een 

akker in Oisterwijk, voor de deur van het huis van Johannes gnd 

Wijnt, welke pacht hr Willelmus Coster priester tbv zijn broer 

Henricus gnd Coster verworven had van voornoemde Henricus Noerken. 

 

Dictus Johannes filius Henrici Noerken super hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Oesterwijc solvenda hereditarie 

purificatione ex tercia parte unius agri terre siti in parochia de 

Oesterwijc ante januam domus Johannis dicti Wijnt quam paccionem 

(dg: dictus) dominus Willelmus Coster presbiter ad opus Henrici 

dicti (dg: Cos) Coster sui fratris erga dictum Henricum Noerken 

acquisiverat ut dicebat et super jure ad opus heredum dicti 

quondam Henrici Coster renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 154r 13 ma 22-10-1380. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch gaf uit 

aan Willelmus Hanegrave zvw Nijcholaus gnd Haengrave een beemd gnd 

die Muggenbeemd, in Schijndel, tussen een gemene steeg enerzijds en 

het water gnd die Aa anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 oude 

groot met Sint-Remigius in Sint-Oedenrode te betalen. 

 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont #et# de 

Keerberch quoddam pratum dictum (dg: de) #die# Muggenbeemt situm 

in parochia de Scijnle inter communem (dg: plateam) #stegam# ex 

uno et inter (dg: he) aquam dictam die Aa !ut dicebat (dg: here ve) 

dedit ad hereditarium censum Willelmo Hanegrave filio quondam 

Nijcholai dicti Haengrave ab eo hereditarie possidendum pro uno 

grosso antiquo dando sibi ab alio hereditarie Remigii et in Rode 

tradendo ex dicto prato promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 
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BP 1176 f 154r 14 ma 22-10-1380. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan Walterus van den Rullen 30½ 

Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit (dg: dicto domicello Jo) Waltero van den 

Rullen XXX et dimidium Brabant dobbel (dg: ad) seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 154r 15 ma 22-10-1380. 

Voornoemde jkr Johannes gaf uit aan Johannes Spijerinc zvw Walterus 

Spierinc 4 stukken in Dinther, (1) tussen Theodericus Jonger 

enerzijds en voornoemde Johannes Spijerinc anderzijds, (2) gnd dat 

Kromstuk, tussen voornoemde Johannes Spierinc enerzijds en Johannes 

van Dordrecht anderzijds, (3) tussen voornoemde Johannes Spierinc 

enerzijds en Johannes van Dordrecht anderzijds, (4) tussen voornoemde 

Johannes Spierinc enerzijds en de gemene weg lopend van Veghel 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht130 van 26 lopen 

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

jaar. 

 

Dictus domicellus Johannes (dg: quatuor #quatuor quinque) quatuor# 

pecias sitas in parochia de Dijnter quarum una inter hereditatem 

Theoderici Jonger ex uno et inter hereditatem Johannis Spijerinc 

#filii quondam Walteri Spierinc# ex alio secunda (dg: inter 

hereditatem) dicta dat Crumstuc inter hereditatem dicti Johannis 

Spierinc ex uno et inter hereditatem Johannis de Dordrecht ex alio 

et tercia inter hereditatem dicti Johannis Spierinc ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Dordrecht ex alio et quarta inter 

hereditatem dicti Johannis Spierinc ex uno et inter communem 

#plateam# tendentem de Vechel ex alio (dg: et quinta inter 

hereditatem communem) sunt site in ea quantitate qua ibidem site 

sunt ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Johanni 

Spijerinc ab eodem hereditarie possidendas pro hereditaria 

paccione XXV[131I] lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

purificatione et pro primo termino ultra annum ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 154r 16 ma 22-10-1380. 

Voornoemde Johannes Spijerinc beloofde aan Walterus van den Rullen 37 

Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus Johannes Spijerinc promisit Waltero van den Rullen XXXVII 

Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 154r 17 .. 19-02-1580. 

De brief van de erfpacht is op verzoek van Willelmus van Meijelsfoirt 

voor de tweede keer geïngrosseerd. 

 

De consensu dominorum scabinorum Heijmer Stegen litteram 

hereditarie pactionis ad instantiam Willelmi de Meijelsfoirt pro 

eodem Willelmo secundarie ingrosse.... qui juravit principales 

litteras esse perditas. (in margine sinistra): #q instrumentum est 

confirmatum per Ghijsberth van Velde et Arnoldum .....erp actum 

XIXta februarii 1579. {N.B. Er is van uitgegaan dat deze datum in 

de paasstijl staat: 19-02-1580.} 

 

                         
130 Zie → BP 1176 f 155r 09 vr 26-10-1380, verkoop van deze pacht. 
131 Aanvulling op basis van BP 1176 f 155r 09. 



Bosch’ Protocol jaar 1380 02. 

 

286 

BP 1176 f 154r 18 ma 22-10-1380. 

Voornoemde jkr Johannes gaf uit aan Theodericus zvw Nijcholaus van 

der Hamsfoirt een stuk land gnd die Geer en een stukje dries, in 

Dinther, ter plaatse gnd den Bukkart, tussen Johannes Spijerinc 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, met beide einden strekkend 

aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht132 van 2 

mud ½ lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het 

eerst over een jaar. 

 

Dictus domicellus Johannes peciam terre dictam die Gheer et 

particulam pascue dictam een driessche sitas in parochia de 

Dijnter in loco dicto den Buckart inter hereditatem Johannis 

Spijerinc ex uno et inter (dg: hereditatem) communem viam ex alio 

tendentem cum utroque fine ad communem plateam prout ibidem sunt 

site dedit ad hereditariam paccionem Theoderico filio quondam 

Nijcholai van der Hamsfoirt ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditaria !duorum modiorum et dimidii lopini siliginis mensure de 

Busco danda et solvenda sibi ab alio hereditarie purificatione et 

pro primo ultra annum ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et promisit super habita 

et habenda sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 154r 19 ma 22-10-1380. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan Walterus van den Rullen 100 

Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit Waltero van den Rullen centum Brabant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 154r 20 ma 22-10-1380. 

Voornoemde jkr Johannes gaf uit aan Johannes gnd Otten soen een stuk 

land gnd Aven Stuk, in Dinther, beiderzijds tussen voornoemde 

Johannes Otten soen; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 7 

lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst 

over een jaar. 

 

Dictus domicellus Johannes peciam terre dictam Aven Stuc sitam in 

parochia de Dijnter inter hereditatem Johannis dicti Otten soen ex 

utroque latere coadiacentem ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem dicto Johanni Otten soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione septem lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et 

primo termino ultra annum ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 154r 21 ma 22-10-1380. 

Voornoemde Johannes beloofde aan Walterus van den Rullen 7½ Brabantse 

dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit Waltero van den Rullen septem et dimidium 

Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 154r 22 ma 22-10-1380. 

Voornoemde jkr Johannes gaf uit aan Johannes van den Bruggen zvw 

Nijcholaus gnd Nijcoel van den Vaer een stuk land, deels dries en 

deels akkerland, in Dinther, tussen de gemeint van Dinther enerzijds 

                         
132 Zie → BP 1176 f 155r 12 vr 26-10-1380, verkoop van de pacht. 
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en erfgoed gnd die Vos Brake anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een erfpacht133 van 20 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, voor het eerst over een jaar. 

 

Dictus domicellus Johannes peciam terre (dg: dictam een driessche 

si) partim pascue dicte driessche et partim terre arabilis sitam 

in parochia de Dijnter inter communitatem de Dijnter [ex uno] et 

inter hereditatem dictam die Vos Brake ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni van den Bruggen (dg: d) filio 

quondam Nijcholai dicti Nijcoel van den V[134aer ab eodem] 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione XX lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et primo termino ultra annum ex premissis promittens 

warandiam [et obligationem deponere] {..afgescheurd..}. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 154r 23 ±ma 22-10-1380. 

Voornoemde Johannes van der Bruggen beloofde aan Walterus van den 

Rullen 27½ Brabantse {..afgescheurd..}. 

 

Dictus Johannes van der Bruggen promisit Waltero van den Rullen 

XXVII et dimidium Brabant {..afgescheurd..}. 

 

1176 mf4 F 01 f.154v. 

 in festo Severini: dinsdag 23-10-1380. 

 Quinta post Severini: donderdag 25-10-1380. 

 

BP 1176 f 154v 01 ±ma 22-10-1380. 

Voornoemde jkr Johannes verkocht aan Lambertus van Hanenberch een 

beemd in Dinther, tussen Johannes Otten soen enerzijds en Johannes 

Spijerinc zvw Walterus Spijerinc anderzijds, belast met 2 penning aan 

voornoemde jkr Johannes met Sint-Lambertus te betalen. 

 

[Dictus domicellus] Johannes quoddam pratum situm in parochia de 

Dijnter inter hereditatem Johannis Otten soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Spijerinc filii quondam Walteri [135Spijerinc] 

ex alio ut dicebat (dg: dedit) hereditarie vendidit Lamberto van 

Hanenberch promittens warandiam et obligationem deponere salvis 

dicto domicello Johanni II denariis (dg: antiqui census pecunie) 

#census# exinde solvendis Lamberti. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 154v 02 ±ma 22-10-1380. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan Walterus van den Rullen 10 

Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus Lambertus promisit Waltero van den Rullen X Brabant dobbel 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 154v 03 di 23-10-1380. 

Johannes die Weert, Ghisbertus Lijsscap de jongere en Jordanus van 

Hoculem beloofden aan Johannes van Ghemert 39 oude schilden met Sint-

Petrus-Stoel aanstaande te betalen. 

 

Johannes die Weert Ghisbertus Lijsscap junior et Jordanus de 

Hoculem promiserunt Johanni de Ghemert XXXIX aude scilde ad Petri 

ad cathedram proxime persolvenda. Testes (dg: in festo Severini) 

                         
133 Zie → BP 1176 f 155r 11 vr 26-10-1380, verkoop van de pacht. 
134 Aanvulling op basis van BP 1176 f 155r 11. 
135 Aanvulling op basis van BP 1176 f 154r 15. 
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Sta et Scilder datum in festo Severini. 

 

BP 1176 f 154v 04 di 23-10-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 154v 05 do 25-10-1380. 

Gerardus Hoet van Bathenborch beloofde aan Theodericus zvw Franco van 

Orthen 14 oude schilden en 10 plakken met Sint-Petrus-Stoel 

aanstaande te betalen. 

 

Gerardus Hoet de Bathenborch promisit Theoderico filio quondam 

Franconis de Orthen XIIII aude scilde et X placken ad cathedram 

Petri proxime persolvendos. Testes Sta et Vere datum quinta post 

Severini. 

 

BP 1176 f 154v 06 do 25-10-1380. 

Jacobus Dor en zijn vrouw Katherina dvw Henricus Keelbreker gaven uit 

aan Theodericus zvw Heijmericus van Boevenrode (1) een huis en tuin 

in Berlicum, tussen erfgoed van de monniken van Berna enerzijds en 

een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren. 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Theodericus tot onderpand 

(2) een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit (2a) een stuk land gnd 

dat Nieuweland, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen 

Margareta Diddekens enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2b) een 

stuk land gnd Emonds Donk, aldaar, beiderzijds tussen voornoemde 

Margareta. 

 

Jacobus Dor maritus (dg: et tutor) legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie quondam Henrici Keelbreker et dicta 

Katherina cum eodem tamquam cum tutore domum et ortum sitos in 

parochia de Berlikem inter hereditatem monachorum de Berna ex uno 

et inter communem plateam ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Theoderico filio quondam Heijmerici de 

Boevenrode ab eodem hereditarie possidendos pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie nativitatis Domini (dg: ex pre) et in Busco 

tradenda ex premissis (dg: per) promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem solucionis dicte paccionis dictus Theodericus 

#hereditariam paccionem unius modii siliginis solvendam 

hereditarie ex ?hereditate# pecia terre dicta (dg: -m) dat Nuwelant 

sita in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Eirde inter 

hereditatem Margarete Diddekens ex uno (dg: ..) et inter communem 

#plateam# ex alio et ex pecia terre (dg: .) dicta Emonds Donc sita 

ibidem inter hereditatem dicte Margarete ex utroque latere ut 

dicebat ad pignus imposuit et promisit (dg: super omnia) dictus 

Theodericus super omnia iamdictas duas pecias terre pro solucione 

dicte paccionis unius modii siliginis sufficientes facere. Testes 

Scilder et ?Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 154v 07 do 25-10-1380. 

Johannes zvw Willelmus Scilder had destijds verkocht aan Jacobus 

Kijevit alle erfgoederen van voornoemde wijlen Willelmus, gelegen 

onder Rosmalen, uitgezonderd 2 morgen land, waarvan een ter plaatse 

gnd Op Zonderbroek en de andere ter plaatse gnd Dalen Koeheuvel. 

Henricus van Hees had vervolgens al die erfgoederen vernaderd van 

voornoemde Jacobus Kijevit. 

Voornoemde Henricus van Hees had vervolgens geheel het naderrecht 



Bosch’ Protocol jaar 1380 02. 

 

289 

overgedragen aan Arnoldus Koijt. 

Voornoemde Arnoldus Koijt gaf uit aan Matheus zv Johannes gnd 

Ponnenborch voornoemde erfgoederen van wijlen voornoemde Willelmus, 

uitgezonderd de 2 morgen, en voor voornoemde Arnoldus Koijt nog 

uitgezonderd een beemd van voornoemde wijlen Willelmus Scilder, gnd 

die Poelbeemd, ter plaatse gnd die Hijnense Beemd, tussen erfgoed van 

het huis van der Zieker enerzijds en wijlen Matheus Becker 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) de hertogencijnzen, (2) 

de schouw, (3) de waterlaten behorend bij die goederen en de 

Poelbeemd, en thans voor (4) een n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar, en (5) 

een n-erfcijns van 8 pond geld en 2 kapoenen, met Kerstmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar. Zouden de goederen worden 

aangesproken, dan zal voornoemde Matheus dit bekendmaken aan 

voornoemde Arnoldus. Zou dan door Arnoldus onvoldoende verdediging 

worden gevoerd en zouden de goederen dan worden uitgewonnen, dan zal 

voornoemde Arnoldus gekweten zijn van zijn belofte tot garantie en 

zal voornoemde Matheus gekweten zijn van het betalen van voornoemde 

cijnzen en pachten. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: Jacobus) Johannes filius quondam 

Willelmi Scilder omnes et singulas hereditates dicti quondam 

Willelmi ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in duro et 

in molli infra parochiam de Roesmalen situatas vendidisset Jacobo 

Kijevit exceptis tamen duobus iugeribus terre quorum unum in loco 

dicto communiter Op Sonderbroeke et aliud in loco dicto communiter 

Dalen Koehoevel sunt situata et cum deinde Henricus de Hees dictas 

omnes (dg: he) et singulas hereditates (dg: dicti) erga dictum 

Jacobum Kijevit per modum redempcionis e jure proximitatis 

acquisivisset et cum deinde dictus Henricus Hees totum jus 

redempcionis quod ipse in dictis hereditatibus e dicto jure 

proximitatis assecutum habuit supportasset (dg: ab) Arnoldo Koijt 

prout in hoc in ?quibusdam litteris scabinorum super hoc contentis 

plenius continetur quas vidimus etc constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Arnoldus Koijt dictas hereditates 

omnes et singulas dicti quondam Willelmi exceptis dictis duobus 

iugeribus terre et excepto et reservato dicto Arnoldo Koijt quodam 

prato dicti quondam Willelmi Scilder dicto die Poelbeemt sito in 

loco dicto die Hijnenssche Beemt inter hereditatem domus van der 

Zieker ex uno et inter hereditatem quondam Mathei Becker ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditarium censum et paccionem Matheo filio 

Johannis dicti Ponnenborch ab eodem pro censibus domini ducis (dg: 

et) annuatim ex supradictis de jure solvendis atque pro 

circonspicione dicta scouwe et pro aqueductibus (dg: exin) ad 

dictas hereditates et ad dictum pratum die Poelbeemt de jure 

spectantibus tenendis et observandis a dicto Matheo etc atque pro 

hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et pro primo 

termino ultra annum et pro hereditario censu octo librarum monete 

(dg: dando sibi ab) et duorum caponum hereditarie nativitatis 

Domini et primo termino ultra annum ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere tali 

condicione annexa quod si (dg: dictus Matheus) dicte hereditates 

in partem vel in toto via juris #(dg: ....... de Buscoducis)# 

impetentur quod extunc dictus Matheus hoc dicto Arnoldo 

notificabit et si extunc dicte hereditates que impetite fuerint a 

dicto Arnoldo non firmiter defen..... (dg: extunc vi) in jure 

scilicet dicto Matheo devicte extunc Arnoldus a dicta promissione 

warandie erit quitus et dictus Matheus a solucione dictorum 

censuum et paccionum absolutus. Quo facto repromisit promisit 

insuper super omnia #habita et habenda# sufficientem facere. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 154v 08 do 25-10-1380. 

Broeder Henricus Berwout prior van het klooster Porta Celi, voor zich 

en namens geheel het klooster, Henricus Venbossche, Arnoldus 

Cleijnael, Arnoldus Hoernken ev Katherina dvw Theodericus Spiker, 

Heijlwigis dvw voornoemde Theodericus Spiker, Johannes van 

Amerssoijen ev Heijlzoeta dvw Hermannus Swertveger en Elizabeth wv 

Paulus Kersmaker verklaarden een erfdeling te hebben gemaakt van 

goederen die waren van wijlen Heijlzoeta begijn dvw Henricus 

Swertveger. 

Voornoemde Arnoldus Hoernken, Arnoldus Cleijnael en Heijlwigis dvw 

Theodericus Spiker kregen (1) 1½ morgen land ter plaatse gnd Asmit, 

(2) een b-erfcijns van 3 pond, die Johannes Bits moet betalen, gaande 

uit erfgoederen in Oss, in welke cijns voornoemde Heijlzoeta ev 

Johannes van Amersoijen het vruchtgebruik bezit, (3) een b-erfcijns 

van 10 schelling, die Arnoldus Hoernken, (4) een n-erfcijns van 10 

schelling uit een erfcijns van 12 pond 10 schelling, die voornoemde 

wijlen Heijlzoeta beurde, gaande uit het stenen huis van Johannes 

Bathenborch, in Den Bosch, aan de Markt. 

 

Frater Henricus (dg: Swe) Berwout prior conventus de Porta Celi 

pro se et ex parte et nomine totius conventus predicti Henricus 

Venbossche Arnoldus Cleijnael (dg: Joh) Arnoldus Hoernken maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam 

Theoderici Spiker et Heijlwigis filia eiusdem quondam Theoderici 

Spiker cum tutore Johannes de Amerssoijen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heijlzoete sue uxoris filie quondam 

Hermanni Swertveger et Elizabeth relicta quondam Pauli Kersmaker 

cum tutore palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo 

fecisse de quibusdam bonis (dg: que fuerant q) ad !spectantibus que 

quondam Heijlzoete beghine filie quondam Henrici Swertveger ut 

dicebant mediante qua divisione (dg: d) unum et dimidium iugera 

terre sita in loco dicto Asmit item hereditarius census (dg: XX.. 

solidorum monete) trium librarum quem Johannes Bits solvere 

tenetur ex hereditatibus sitis in parochia de Os in quo censu (dg: 

H) dicta Heijlzoeta uxor Johannis de Amersoijen suum possidet 

usufructum item hereditarius census X solidorum quem Arnoldus 

Hoernken item hereditarius census X solidorum de hereditario censu 

XII librarum et X solidorum quem dicta quondam Heijlzoeta 

solvendum habuit hereditarie in domo lapidea Johannis Bathenborch 

sita ad forum [dictis] Arnoldo Hoernken Arnoldo Cleijnael !de et 

Heijlwigi filie quondam (dg: ..) Theoderici Spiker cesserunt in 

partem super quibus etc promittentes (dg: ratam servare) cum 

tutore ratam servare testes (dg: Sta et Scilder datum supra) et 

dampna equaliter portabunt (dg: testes datum supra) Sta et (dg: W) 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 154v 09 do 25-10-1380. 

Voornoemd klooster Porta Celi kreeg (1) een b-erfpacht van 10 zester 

rogge die voornoemde wijlen Heijlzoeta begijn dvw Henricus Swertveger 

in Aarle beurde, (2) een n-erfcijns van 4 pond uit een b-erfcijns van 

12 pond 10 schelling die voornoemde wijlen Heijlzoeta beurde uit een 

stenen huis en erf van Johannes Bathenborch, in Den Bosch, aan de 

Markt. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio decem sextariorum 

siliginis quam (dg: dicta) dicta quondam Heijlzoeta solvendam 

habuit in Aerle et hereditarius census quatuor librarum de 

hereditario censu XII librarum et X solidorum quem dicta quondam 

(dg: solv) Heijlzoeta solvendam habere ex domo lapidea et area 
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#Johannis Bathenborch# sita in Busco ad forum dicto conventui 

cesserunt in partem super quibus etc promittentes cum tutore ratam 

servare (dg: testes datum supra) et dampna equaliter portabunt. 

Testes datum. 

 

BP 1176 f 154v 10 do 25-10-1380. 

Henricus Venbossche, Johannes van Amerssoijen en Elizabeth wv Paulus 

Kersmaker kregen een n-erfcijns136,137 van 8 pond uit een erfcijns van 

12 pond 10 schelling die voornoemde wijlen Heijlzoeta begijn dvw 

Henricus Swertveger beurde uit een stenen huis en erf van Johannes 

Bathenborch, in Den Bosch, aan de Markt. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census VIII librarum de 

hereditario censu XII librarum et X solidorum quem dicta quondam 

Heijlzoeta beghina solvendum habuit hereditarie ex domo lapidea et 

(dg: ..) area Johannis Bathenborch (dg: ad) sita in Busco ad forum 

Henrico Venbossche Johanni de Amerssoijen et Elizabeth relicte 

quondam Pauli cesserunt in partem etc promittentes ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 154v 11 do 25-10-1380. 

Johannes zvw Lambertus van den Yvenlaer beloofde aan Henricus Coppen 

soen, gedurende 3 jaar, elk jaar met Kerstmis 4½ oude schild te 

betalen. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Lamberti van den Yvenlaer promisit super 

omnia se daturum et soluturum Henrico Coppen soen ad spacium trium 

annorum sine medio datum presentem sequentium anno quolibet 

quatuor et dimidium aude scilt nativitatis #Domini# persolvenda et 

primo termino (dg: ul) nativitatis Domini proxime. Testes Scilder 

et Auden datum supra. 

 

BP 1176 f 154v 12 do 25-10-1380. 

Walterus gnd Wagebart van Waelwijc verkocht aan Johannes van der 

Zidewijnden een erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Remigius in Den Bosch aan het huis van de koper te leveren, gaande 

uit (1) 7½ roeden land gnd gerden, in Waalwijk, tussen kvw Gerardus 

van den Hoevel enerzijds en kvw Johannes van den Eldwijc anderzijds, 

strekkend vanaf de plaats gnd Schut tot aan de Oude Maas, (2) 4 

roeden land gnd gerden, met gebouwen, in Waalwijk, tussen voornoemde 

kvw Gerardus van den Hoevel enerzijds en kvw Johannes van den Eldwijc 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd 

Totter Schutten Toe, (3) 4 roeden land gnd gerden, in Waalwijk, 

tussen een steeg gnd die Hage Steeg enerzijds en Johannes zvw Ghibo 

gnd Vinck anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd Nederste Zand 

Donk tot aan de plaats gnd Meerwijk, reeds belast met een b-erfcijns 

van 3 pond, paijment van Waalwijk. 

 

Walterus dictus Wagebart de Waelwijc hereditarie (dg: -s) vendidit 

Johanni van der Zidewijnden hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et in 

Busco ad domum dicti emptoris tradendam ex septem et dimidio 

virgatis terre dictis gherden sitis in parochia de Waelwijc inter 

hereditatem (dg: Ger) liberorum quondam Gerardi van den Hoevel ex 

uno et inter hereditatem (dg: quondam) liberorum quondam Johannis 

                         
136 Zie → BP 1177 f 084v 09 do 22-10-1383, overdracht van 1/3 deel in 

deze cijns. 
137 Zie → BP 1179 p 761r 08 do 06-08-1394, overdracht van 1/3 deel in 

deze cijns. 
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van den Eldwijc ex alio tendentibus a loco dicto Scut usque ad 

antiquam Mosam item ex quatuor virgatis terre dictis gherden sitis 

in dicta parochia inter dictorum liberorum quondam Gerardi van den 

Hoevel ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis van 

den Eldwijc ex alio tendentibus a communi platea usque locum 

dictum Totter Scutten Toe et ex edificiis (dg: .) #in# dictis 

quatuor virgatis terre consistentibus item ex quatuor virgatis 

terre dictis gherden sitis [in] dicta parochia inter stegam dictam 

die Hage Stege ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam 

Ghibonis dicti Vinck ex alio tendentibus a loco dicto Nederste 

Zand (dg: Wijc us) Donc usque ad locum dictum Meerwijc ut dicebat 

promittens (dg: warandiam et obligationem depo) super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et suf) 

excepto hereditario censu trium librarum (dg: ?exinde prius) 

pagamenti de Waelwijc exinde prius solvendo promisit super habita 

et habenda sufficientem facere. Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 154v 13 do 25-10-1380. 

Berisius van Breda verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Berisius de Breda prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 154v 14 do 25-10-1380. 

Johannes Lauwerens soen van Engelen en Ghisbertus van Hees zvw 

Johannes gnd die Veer beloofden aan Henricus van den Velde 22½ oude 

schild met Pinksteren aanstaande (02-06-1381) te betalen. 

 

Johannes Lauwerens soen de Engelen Ghisbertus de Hees filius 

quondam Johannis dicti die Veer promiserunt Henrico van den Velde 

XXII et dimidium aude scilt ad penthecostes proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf4 F 02 f.155. 

 Quinta post Severini: donderdag 25-10-1380. 

 Sexta post Severini: vrijdag 26-10-1380. 

 

BP 1176 f 155r 01 do 25-10-1380. 

Gerardus van ?Reijenberch, Henricus van Uden en Arnoldus Stamelart 

van Spanct beloofden aan Philippus Jozollo etc 28 oude Franse 

schilden met Kerstmis aanstaande te betalen, op straffe van 2. 

 

Gerardus de [?R]eijenberch Henricus de Uden Arnoldus Sta de Spanct 

promiserunt Philippo Jozollo etc XXVIII (dg: s) aude scilde 

Francie ad nativitatis Domini pro[xime persolvenda] sub pena II 

(dg: det). Testes Sta et Scilder datum quinta post Severini. 

 

BP 1176 f 155r 02 do 25-10-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 155r 03 do 25-10-1380. 

Arnoldus zv Ghevardus van Eijndoven verpachtte aan Lana dvw Walterus 

van Nuenrebeke zijn goederen gnd het Goed ter Weiden, in Yecscot, 

zoals Willelmus van der Weijden die thans bezit, voor een periode van 

6 jaar, ingaande Pinksteren, per jaar voor 24 Brabantse dobbel, een 

helft te betalen met allerheiligen en de andere helft met Pinksteren. 

Lana zal de goederen in het zevende jaar te pachters recht bezitten. 

Lana zal op de goederen, na afloop van het zevende jaar, beesten en 

klein vee achterlaten ter waarde van 26 Brabantse dobbel, die aan 

uitsluitend Arnoldus zullen behoren. Lana en, met haar, haar broer 
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Arnoldus, haar zuster Batha en Johannes van den Velde van Rode 

beloofden de voorwaarden na te komen. 

 

Solvit Lana 3 plack. 

Arnoldus filius Ghevardi de Eijndoven bona sua (dg: #dicta tgo# 

sita in Yecscot cum) dicta tGoet ter Weijden sita in Yecscot cum 

suis attinentiis universis (dg: que bo) quoque sita prout 

Willelmus van der (dg: Luden) Weijden ea possidet pro presenti ut 

dicebat dedit ad annuum pactum Lane filie quondam Walteri de 

Nuenrebeke ab eadem ad spacium (dg: sex) sex annorum a 

penthecostes deinceps sine medio sequentium possidenda anno 

quolibet pro XXIIII Brabant dobbel dandis sibi ab alio anno 

quolibet dictorum sex annorum mediatim omnium sanctorum et 

mediatim penthecostes et pro primo termino ab omnium sanctorum 

proxime ultra annum additis condicionibus sequentibus quod (dg: 

..) dicta Lana dicta bona cum suis attinentiis septimo anno 

scilicet anno dictos sex annos sine medio sequente ad jus coloni 

possidebit item quod dicta Lana (dg: dicta bona cum suis 

attinentiis bestiis #medietatem ad dictum Arnoldum spectantem in#) 

supra dicta bona (dg: consistentia) in exitu (dg: dictorum) dicti 

septimi anni relinquet (dg: in valore XXVI Brabant dobbel) 

relinquet bestias et bona pecoralia (dg: v) valentia! XXVI Brabant 

dobbel que solum spectabunt ad dictum Arnoldum ut dicebant et 

secundum istas condiciones promisit warandiam et aliam 

obligationem deponere et altera et cum ea Arnoldus eius frater et 

Batha eorum soror et Johannes van den Velde de Rode indivisi (dg: 

wa) super omnia et condiciones adimplere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 155r 04 do 25-10-1380. 

Willelmus van Ghijessen en zijn vrouw Jutta dvw Franco gnd Munter 

verkochten aan Henricus van Vucht zvw Goeswinus Heijnen soen van 

Vucht een b-erfcijns138 van 7 pond 10 schelling geld, een helft te 

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

b-erfcijns van 14 pond voornoemd geld die Johannes van Leijden verwer 

en Henricus Roempot betaalden, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, in de Kolperstraat, welk cijns van 7 pond 10 schelling 

Arnoldus van Rode wonend in Brugge overgedragen139 had aan voornoemde 

Franco Munter tbv voornoemde Jutta. 

 

(dg: Jutta) Willelmus de Ghijessen maritus (dg: et tutor) 

legitimus ut asserebat Jutte sue uxoris filie quondam Franconis 

dicti Munter et dicta Jutta cum eodem tamquam cum tutore 

hereditarium censum septem librarum et decem solidorum monete 

solvendum hereditarie #mediatim Domini et mediatim# Johannis #(dg: 

et ?med)# ex hereditario censu quatuor decem librarum dicte monete 

quem Johannes de Leijden tinctor Henricus Roemp[ot] solvere 

tenentur annuatim et hereditarie terminis solucionis (dg: ?in) 

predictis ex domo et area sita in Busco in vico dicto Colperstraet 

quem censum septem librarum et X solidorum Arnoldus de Rode 

commorans in Brugge (dg: sp) supportaverat (dg: Ard) dicto 

Franconi Munter ad opus dicte Jutte prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Henrico de Vucht filio quondam (dg: quondam) Goeswini 

(dg: He Goesw) #Heijnen# soen de Vucht supportaverunt cum litteris 

#et aliis# et jure promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Lijsscap et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 155r 05 do 25-10-1380. 

Katherina dv Gerardus van Lijt droeg over aan haar tante Yda van Lijt 

                         
138 Zie → BP 1176 f 241v 03 do 06-02-1382, overdracht van deze cijns. 
139 Zie ← BP 1175 f 230v 06 di 09-07-1370, overdracht van deze cijns. 
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alle erfgoederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar 

grootmoeder Elizabeth Everaets, gelegen onder Lithoijen. 

 

Katherina filia Gerardi de Lijt cum tutore omnes hereditates sibi 

de morte quondam Elizabeth Everaets avie olim dicte Katherine 

successione advolutas quoque locorum infra parochiam de Lijttoijen 

sitas ut dicebat hereditarie supportavit Yde de Lijt sue matertere 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 155r 06 do 25-10-1380. 

Gerardus zvw Henricus van Os zvw Gerardus Scaden gaf uit aan Johannes 

van Dijest szv Theodericus Loden soen alias gnd Proest van Empel (1) 

een hofstad en aangelegen stuk land in Meerwijk, tussen Thomas Stinen 

soen enerzijds en Hilla gnd Holen en haar zoon Arnoldus anderzijds, 

(2) een stuk dijk, dat behoorde tot de erfgoederen van Jacobus 

Scaden, ter plaatse gnd Diependijk, tussen de dijk van wijlen 

Willelmus Vr..... enerzijds en de dijk van voornoemde Thomas Stinen 

soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3 

pond 4 schelling geld, met Kerstmis te betalen. Het stuk dijk zal 

worden onderhouden, zodat voornoemde Gerardus en zijn goederen 

daarvan geen last ondervinden. 

 

Gerardus filius quondam Henrici de Os filii quondam Gerardi Scaden 

domistadium et peciam terre ei adiacentem sitas in Meerwijc inter 

hereditatem Thome Stinen soen ex [uno] et inter hereditatem Hille 

dicte Holen et Arnoldi eius filii ex alio (dg: cum partic) #et# 

peciam aggeris #que ad hereditates Jacobi Scaden spectare 

consuevit# sitam in loco dicto Dijependijc inter (dg: here) 

aggerem quondam Willelmi Vr..... ex uno et inter (dg: here) 

aggerem dicti Thome Stinen soen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Johanni de Dijest (dg: g filio quondam 

Johannis de Dijest ab) genero [140Theoderici] (dg: Luwe) #Loden 

soen# alias dicti Proest de Empel (dg: pro) ab eodem hereditarie 

possidendas pro #hereditario censu# trium librarum et quatuor 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia ex premissis 

et aliis bonis suis promisit insuper super omnia quod ipse dictam 

peciam aggeris perpetue in tali disposicione observabit sic dicto 

Gerardo et suis bonis et hereditatibus dampna exinde non eveniant 

quovismodo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 155r 07 do 25-10-1380. 

(dg: Gerardus Loij zvw ?Willems soen). 

 

(dg: Gerardus Loij filius quondam ?Willems soen). 

 

BP 1176 f 155r 08 do 25-10-1380. 

Arnoldus Luten soen van Bucstel verkocht aan Joseph zvw Boudewinus 

van den Molengrave een stuk gerstland gnd Nennens Akker, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Kasteren, tussen Godefridus gnd die Hoessche 

enerzijds en Ghibo zv Willelmus Sniders anderzijds, strekkend vanaf 

wijlen Jacobus koster van Boxtel achterwaarts tot aan erfgoed van een 

altaar in de kerk van Sint-Oedenrode, belast met 2 penning gnd 

Keulsen en 1 zester gerst. 

 

Arnoldus Luten soen de Bucstel peciam terre ordeacee dictam 

Nennens Acker sitam in parochia de Bucstel in loco dicto Casteren 

                         
140 Aanvulling op basis van BP 1176 f 190r 01. 
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inter h[ereditatem] (dg: God d) Godefridi dicti die Hoessche ex 

uno et inter hereditatem Ghibonis filii Willelmi Sniders ex alio 

(dg: ut dicebat here) tendentem ab hereditatem quondam Jacobi 

m[a]tricularii de Bucstel retrorsum ad hereditatem (dg: domini Ard 

d) altaris! siti in ecclesia sancte Ode de Rode ut dicebat 

hereditarie vendidit Joseph filio quondam Boudewini van den 

Molengrave promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

duobus denariis dictis Coelsche et uno sextario (dg: so) ordei 

exinde solvendis annuatim. Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 155r 09 vr 26-10-1380. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch verkocht 

aan Johannes gnd Koc van Woesic, tbv hem en tbv zijn kinderen 

Johannes, Conrardus en Henricus, verwekt bij wijlen zijn vrouw Agnes 

dvw Conrardus Writer, een erfpacht van 26 lopen rogge, Bossche maat, 

die Johannes Spijerinc zvw Walterus gnd Spijerinc aan hem beloofd141 

had, met Lichtmis te leveren, gaande uit 4 stukken land in Dinther, 

(1) tussen Theodericus gnd Jongher enerzijds en voornoemde Johannes 

Spijerinc anderzijds, (2) gnd dat Krom Stuk, tussen voornoemde 

Johannes Spijerinc enerzijds en Johannes van Dordrecht anderzijds, 

(3) tussen voornoemde Johannes Spijerinc enerzijds en voornoemde 

Johannes van Dordrecht anderzijds, (4) tussen voornoemde Johannes 

Spijerinc enerzijds en een gemene weg lopend van Veghel anderzijds. 

 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch 

hereditariam paccionem XXVI lopinorum siliginis mensure de Busco 

quam Johannes Spijerinc filius quondam Walteri dicti Spijerinc 

promisit se daturum et soluturum dicto domicello Johanni 

hereditarie purificatione ex quatuor peciis terre sitis in 

parochia de Dijnther quarum una (dg: d) inter hereditatem 

Theoderici dicti Jongher ex uno et inter hereditatem dicti 

Johannis Spijerinc ex alio (dg: al) secunda (dg: inter) dicta dat 

Crum Stuc inter hereditatem dicti Johannis Spijerinc ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Dordrecht ex alio tercia inter 

hereditatem dicti Johannis Spijerinc ex uno et inter hereditatem 

dicti Johannis de Dordrecht ex alio et quarta inter hereditatem 

dicti Johannis Spijerinc ex uno et inter communem plateam 

tendentem de Vechel ex alio sunt site prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni dicto Koc de Woesic ad opus sui et ad 

Johannis Conrardi et Henrici liberorum eiusdem Johannis Koc ab 

eodem Johanne et Agnete quondam sua uxore filia quondam Conrardi 

Writer pariter genitorum supportavit cum litteris et jure 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem 

in dicta paccione existentem deponere et sufficientem facere tali 

condicione quod dictus Johannes Koc dictam paccionem ad suam vitam 

integraliter possidebit (dg: post) integraliter post eius decessum 

cum juris plenitudine ad Johannem (dg: He) Conrardum Henricum eius 

liberos ?pretactos devolvendam tali condicione si contingat dictum 

Johannem Koc ?evente periculum cor #....... noitsake# alias? 

nec.... dictam noitsake ...pertatum (dg: q) in hoc eventu ipse 

Johannes dictam paccionem poterit #libere# vendere et huiusmodi 

periculum et ?necessitatem ?defendere. Testes Boud et Veer datum 

sexta post Severini. 

 

BP 1176 f 155r 10 vr 26-10-1380. 

Voornoemde jkr Johannes verkocht aan voornoemde Johannes Koc, tbv hem 

en tbv zijn kinderen Johannes, Conrardus en Henricus, een erfpacht 

van 14 lopen rogge, Bossche maat, die Johannes gnd van Boeghe aan hem 

                         
141 Zie ← BP 1176 f 154r 15 ma 22-10-1380, uitgifte voor deze pacht. 
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beloofd142 had, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, 6 

lopen rogge groot, in Dinther, ter plaatse gnd in den Hulsakker, 

tussen voornoemde jkr Johannes enerzijds en Denkinus van Scijnle 

anderzijds en uit de helft van de sloten die eromheen liggen. 

 

Dictus domicellus Johannes hereditariam paccionem quatuordecim 

lopinorum siliginis mensure de Busco quam Johannes dictus de 

Boeghe promisit se daturum et soluturum dicto domicello Johanni 

hereditarie purificatione ex (dg: se) pecia terre sex lopinos 

siliginis annuatim in semine capiente sita in parochia de Dijnter 

in loco dicto in den Hulsacker inter hereditatem dicti domicelli 

Johannis ex uno et inter hereditatem Denkini de Scijnle ex alio et 

ex medietate fossatorum (dg: eiusdem) eidem pecie terre 

circumquaque coadiacentium prout in litteris hereditarie vendidit 

Johanni Koc predicto ad opus sui et ad opus Johannis Conrardi et 

Henrici suorum liberorum supportavit cum litteris et jure 

promittens ut supra per totum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 155r 11 vr 26-10-1380. 

Voornoemde jkr Johannes verkocht aan voornoemde Johannes Koc, tbv hem 

en tbv zijn voornoemde kinderen, een erfpacht van 20 lopen rogge, 

Bossche maat, die Johannes van der Bruggen zvw Nijcholaus gnd Nijcoel 

van den Vaer aan hem beloofd143 had met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een stuk land, deels dries en deels akkerland, in Dinther, tussen 

de gemeint van Dinther enerzijds en erfgoed gnd die Vosbrake 

anderzijds. 

 

Dictus domicellus Johannes hereditariam paccionem viginti 

lopinorum siliginis mensure de Busco quam Johannes van der Bruggen 

filius quondam Nijcholai dicti Nijcoel van den Vaer promisit se 

daturum et soluturum dicto domicello Johanni hereditarie 

purificatione ex pecia terre partim pascua dicta driessche et 

partim terra arabilis sita in parochia de Dijnther inter (dg: 

hereditatem) communitatem de Dijnther ex uno et inter hereditatem 

dictam die Vosbrake ex alio prout in litteris hereditarie vendidit 

dicto Johanni Koc ad opus sui et ad opus dictorum suorum liberorum 

supportavit cum litteris et jure promittens ut supra per totum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 155r 12 vr 26-10-1380. 

Voornoemde jkr Johannes verkocht aan voornoemde Johannes Koc, tbv hem 

en tbv zijn voornoemde kinderen, een erfpacht van 2 mud ½ lopen 

rogge, Bossche maat, die Theodericus zvw Nijcholaus gnd van der 

Hamsfoirt aan hem beloofd144 had, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

een stuk land gnd die Geer en een stukje dries, in Dinther, ter 

plaatse gnd in den Bukkart, tussen Johannes gnd Spijerinc enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, met beide einden strekkend aan een 

gemene weg. 

 

Dictus domicellus Johannes hereditariam paccionem duorum modiorum 

et dimidii lopini siliginis mensure de Busco quam Theodericus 

filius quondam Nijcholai dicti van der Hamsfoirt promisit se 

daturum et soluturum dicto domicello Johanni hereditarie 

purificatione ex pecia terre dicta die Gheer et ex particula 

pascue dicta een driessche sitis in parochia de Dijnter in loco 

dicto in den (dg: Bucka) Buckart inter hereditatem Johannis dicti 

Spijerinc ex uno et inter (dg: h) communem (dg: pl) viam ex alio 

                         
142 Zie ← BP 1176 f 149r 01 do 27-09-1380, uitgifte voor de pacht. 
143 Zie ← BP 1176 f 154r 22 ma 22-10-1380, uitgifte voor de pacht. 
144 Zie ← BP 1176 f 154r 18 ma 22-10-1380, uitgifte voor de pacht. 
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tendentibus cum utroque fine ad communem plateam prout in litteris 

hereditarie vendidit dicto Johanni Koc ad opus sui et ad opus 

dictorum suorum liberorum (dg: ut p) cum litteris et jure 

promittens per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 155r 13 vr 26-10-1380. 

Voornoemde jkr Johannes verkocht aan voornoemde Johannes Koc, tbv hem 

en tbv zijn voornoemde kinderen, een erfpacht van 3 lopen rogge, 

Bossche maat, die Johannes gnd Witcop aan hem beloofd145 had met 

Lichtmis te leveren, gaande uit de oostelijke helft van een stukje 

land in Dinther, ter plaatse gnd in den Boekart, beiderzijds tussen 

Elizabeth gnd Henrics. 

 

Dictus domicellus Johannes hereditariam paccionem trium lopinorum 

siliginis mensure de Busco quam Johannes dictus Witcop promisit se 

datuturum et soluturum dicto domicello Johanni hereditarie 

purificatione ex medietate particule terre site in parochia de 

Dijnter ad locum dictum in den Boekart inter hereditatem Elizabeth 

dicte Henrics ex utroque latere coadiacentem scilicet ex illa 

medietate que sita est versus o[ri]ens prout in litteris 

hereditarie vendidit dicto Johanni Koc ad opus sui et ad dictorum 

suorum liberorum supportavit cum litteris et jure promittens per 

totum ut supra. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 F 03 f.155v. 

 Sexta post Severini: vrijdag 26-10-1380. 

 anno LXXX mensis octobris die sancti Amandi: 

  vrijdag 26-10-1380. 

 in crastino Dijonisii: woensdag 10-10-1380. 

 in vigilia Sijmonis et Yude anno LXXX: zaterdag 27-10-1380. 

 in crastino Sijmonis et Yude: maandag 29-10-1380. 

 Tercia post Sijmonis et Yude: dinsdag 30-10-1380. 

 Quinta post Martini: donderdag 15-11-1380. 

 in vigilia omnium sanctorum: woensdag 31-10-1380. 

 in crastino omnium sanctorum: vrijdag 02-11-1380. 

 in festo Leonardi: dinsdag 06-11-1380. 

 

BP 1176 f 155v 01 vr 26-10-1380. 

Hr Rijcoldus Koc ridder verkocht aan Johannes van Enode 2 kampen gnd 

die Groot Rosmaat, 7 morgen groot, in Lithoijen, naast de gemene 

zegedijk, met een eind strekkend aan kvw Robbertus van Doerne. 

 

[Dominus] Rijcoldus Koc miles duos campos #dictos die Groet 

Rosmaet septem iugera terre continentes# sitos in parochia de 

Lijttoijen (dg: in loco dicto in tendentes c) contigue iuxta 

communem #zege# aggerem [tendentes cum] uno fine ad hereditatem 

(dg: -s) liberorum quondam Robberti de Doerne #in ea quantitate 

qua ibidem sunt siti# ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de 

Enode promittens warandiam et obligationem deponere. Testes W et 

....... datum sexta post Severini. 

 

BP 1176 f 155v 02 vr 26-10-1380. 

En hij kan zolang hij leeft (en dus, na zijn overlijden, niet zijn 

erfgenamen) terugkopen met 100 oude schilden. Opgesteld in het huis 

van de schepenen in aanwezigheid van de schepenen en Arnoldus Rover 

zv Willelmus Roveri. 

 

[Et p]oterit redimere #quamdiu vixerit scilicet heredes sui non 

poterint redimere# cum centum aude scilde semel dandis quando sibi 

                         
145 Zie ← BP 1176 f 149r 03 do 27-09-1380, uitgifte voor de pacht. 



Bosch’ Protocol jaar 1380 02. 

 

298 

placuerit ut in forma. Acta in domo scabinorum presentibus 

scabinis et Arnoldo Rover filio Wil[lelmi Ro]veri testibus anno 

LXXX mensis octobris die sancti Amandi hora complete. 

 

BP 1176 f 155v 03 wo 10-10-1380. 

En voornoemde hr Rijcoldus droeg de mogelijkheid tot terugkopen over 

aan Johannes Leonii van Erpe. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid van Johannes van Bruheze en Jordanus van 

Hoculem. 

 

Et dictus dominus Rijcoldus dictam potestatem redimendi 

supportavit Johanni Leonii de Erpe ....... Actum in camera 

scriptorum presentibus Johanne de Bruheze et Jordano de Hoculem 

anno LXXXII mensis octobris die in crastino Dijonisii hora 

vesperarum. 

 

BP 1176 f 155v 04 za 27-10-1380. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch verkocht 

aan Johannes Koc van Woesic een n-erfcijns van 4 gulden pieter, geld 

van Leuven, en 1 Vlaamse plak of ander paijment van dezelfde waarde, 

met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) de goederen gnd te 

Papenven, in Deurne, (2) goederen gnd tot Vreet Wijk, in Deurne, 

reeds belast met grondcijnzen. De brief van voornoemde Johannes 

overhandigen aan Johannes van der Hautart. 

 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch 

hereditarie vendidit Johanni Koc de Woesic hereditarium censum 

IIIIor gulden peter #monete Lovaniensis# et unius Vleemsche placke 

seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie 

Remigii ex bonis dictis te Papenvenne dicti venditoris sitis in 

parochia de Doerne et ex bonis dictis tot Vreet Wijc dicti 

venditoris sitis in dicta parochia et ex attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis quoque locorum consistentibus sive 

sitis promittens warandiam et aliam obligationem exceptis censibus 

dominorum fundi exinde prius solvendis et promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes Sta et Ouden datum in vigilia Sijmonis 

et Yude. Tradetur littera dicti Johannis Johanni van der Hautart. 

 

BP 1176 f 155v 05 za 27-10-1380. 

En hij kan terugkopen146 wanneer hij wil met 40½ gulden pieter, de 

volledige cijns van het jaar van terugkoop en met eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, in het woonhuis van Johannes van der Hautart, in 

aanwezigheid van Walterus van den Rullen, zijn zoon Walterus, 

Johannes van der Hautart en Jacobus zvw Egidius van Gheel. 

 

Et poterit redimere quando sibi placuerit cum XL (dg: g) et 

dimidium gulden peter seu valorem et cum pleno censu anni 

redempcionis et cum arrestadiis si que pertunc deficerint ut in 

forma. Acta in Busco? in vico Hijntamensi in domo habitationis 

Johannis van der Hautart presentibus Waltero van den Rullen 

Waltero eius filio Johanne van der Hautart Jacobo filio quondam 

Egidii de Gheel datum in vigilia Sijmonis et Yude hora vesperarum 

anno LXXX. 

 

BP 1176 f 155v 06 za 27-10-1380. 

Walterus van den Rullen beloofde aan voornoemde Johannes Koc van 

Woesic 51 Brabantse dobbel minus 16 plakken met Driekoningen 

                         
146 Zie → BP 1178 f 196v 01 zo 05-11-1391, mogelijk verband met deze 

overdracht van recht van wederkoop. 
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aanstaande te betalen. 

 

(dg: dictus domicellus Joh) #Walterus van den Rullen# promisit 

super omnia dicto Johanni Koc de Woesic (dg: XLVIII g Brabant 

dobbel minus XLXI et dimidium) #LI# Brabant dobbel minus XVI 

placken [ad] epyphaniam proxime persolvendos. Testes Sta et Ouden 

datum supra. 

 

BP 1176 f 155v 07 ma 29-10-1380. 

Walterus van Erpe en zijn broer Henricus van Erpe beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 70 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande 

te betalen, op straffe van 3. 

 

Walterus de Erpe Henricus de Erpe eius frater promiserunt Philippo 

Jozollo etc LXX aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime 

persolvenda sub pena III. Testes Lijsscap et Veer datum in 

crastino Sij et Yude. 

 

BP 1176 f 155v 08 ma 29-10-1380. 

Hr Antonius van der Weteringen ridder, Arnoldus Berwout, Johannes van 

der Borch en Nijcholaus van Duerne beloofden aan Philippus Jozollo 

etc 360 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande te betalen, op 

straffe van 10. 

 

Dominus Antonius van der Weteringen miles Arnoldus Berwout 

Johannes van der Borch Nijcholaus de Duerne promiserunt Philippo 

Jozollo etc CCC (dg: aude scilde Fran) et sexaginta aude scilde 

Francie ad nativitatis Domini proxime (dg: sol) sub pena X. Testes 

Boud et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 155v 09 ma 29-10-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 155v 10 di 30-10-1380. 

Franco Nollekens en zijn vrouw Rijchmodis dvw Walterus van Bucstel 

verkochten aan Walterus Delijen soen (1) 2 strepen land in Oss, (1a) 

ter plaatse gnd in het Rode Veld, tussen Rodolphus Rover van 

Vladeracken enerzijds en Henricus Venbossche anderzijds, (1b) ter 

plaatse gnd in het Dappen Rot, tussen Roverus Bolleken enerzijds en 

wijlen hr Willelmus van Den Bosch ridder anderzijds, (2) de helft van 

een stuk land gnd Pouwels Akker, in Oss, tussen Henricus Bubben 

enerzijds en wijlen Hubertus eertijds knecht van hr Godefridus van Os 

ridder anderzijds, belast met 2½ schelling aan het leprozenhuis nabij 

Den Bosch en een erfpacht van ½ mud rogge aan andere mesnen. 

 

Franco Nollekens maritus (dg: et tutor) legitimus ut asserebat 

Rijchmodis (dg: filie) sue uxoris filie quondam Walteri de Bucstel 

et dicta Rijxmoedis cum eodem tamquam cum tutore (dg: tres) #duas# 

strepas terre sitas in parochia de Os quarum una in loco dicto int 

Rode Velt inter hereditatem Rodolphi Rover de Vladeracken ex !alio 

et inter hereditatem Henrici Venbossche ex alio altera in loco 

dicto int (dg: D) Dappen Rot inter hereditatem Roveri Bolleken ex 

uno et inter hereditatem quondam domini Willelmi de Busco militis 

ex alio (dg: et .... inter) sunt site et medietatem pecie terre 

dicte Pouwels Acker site in dicta parochia inter hereditatem 

Henrici Bubben ex uno et inter hereditatem (dg: Hu) quondam 

Huberti famuli olim domini Godefridi de Os militis ex alio ut 

dicebant (dg: dederunt ad hereditariam paccionem) #hereditarie 
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vendiderunt# Waltero Delijen soen ab eodem hereditarie possidendas 

(dg: pro duobus et dimidio solidis monete mense domui leprosorum 

in Busco exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione 

dimidii mod) promittentes warandiam et obligationem deponere 

exceptis duobus et dimidio solidis monete domui leprosorum prope 

Buscum et hereditaria paccione dimidii modii siliginis (dg: 

mensure de Busco) #aliis hominibus# annuatim exinde solvendis de 

jure. Testes Sta et Scilder datum tercia post Sijmonis et Yude. 

 

BP 1176 f 155v 11 di 30-10-1380. 

Willelmus van den Arennest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus van den Arennest prebuit et obtinuit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 155v 12 di 30-10-1380. 

(dg: Johannes zv Ghibo van Boeghe). 

 

(dg: G Joh filius Ghibonis de Boeghe). 

 

BP 1176 f 155v 13 do 15-11-1380. 

Ghibo van Boege verkocht aan Henricus van Evershoet (1) 1/5 deel van 

1 mud koren, voor de helft rogge en voor de andere helft gerst, 

Bossche maat, die Hessello van den Eijcke aan voornoemde Ghibo moet 

leveren, (2) 1/3 deel van 1/5 deel van voornoemde pacht van 1 mud 

koren, (3) een erfpacht van 2 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, 

die voornoemde Ghibo beurt, gaande uit goederen gnd het Goed ter 

Hagen, in Sint-Oedenrode, (4) 1/3 deel van 1 zester rogge erfpacht, 

maat van Sint-Oedenrode, welk 1/3 deel voornoemde Ghibo beurt uit 

voornoemde goederen gnd ter Hagen, (5) 2 stukken land in Sint-

Oedenrode, (5a) ter plaatse gnd die Vlaas, tussen Henricus Belen soen 

enerzijds en erfgoed gnd van der Hagen anderzijds, (5b) ter plaatse 

gnd op den Wedakker, tussen Hilla van Loe enerzijds en Petrus van den 

Gasthuze anderzijds, (6) een stuk beemd in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Schoolsbroek, tussen erfgoed gnd van der Hagen enerzijds 

en Andreas Godevarts soen anderzijds, (7) een stuk beemd in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd in het Klein Loekke, tussen erfgoed gnd 

van den Hagen enerzijds en erfgoed van die gnd Roesmonts anderzijds, 

(8) een stuk beemd in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd in den 

Goerbeemd, tussen Hilla van Loe enerzijds en Roverus van den Eijnde 

anderzijds, (9) een stuk heideland in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Aan Geen Nieuweland, tussen erfgoed gnd van der Hagen enerzijds en 

Roverus van de Eijnde anderzijds, zoals deze goederen aan voornoemde 

Ghibo en zijn vrouw Katherina dvw Arnoldus gnd Vriese gekomen waren 

na overlijden van de ouders van voornoemde Katherina. Verkoper en met 

hem zijn kinderen Johannes en Arnoldus beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat. 

 

Ghibo de Boege quintam partem unius modii bladi mediatim siliginis 

et mediatim ordei mensure de Busco quam Hessello van den Eijcke 

solvere tenetur annuatim dicto Ghiboni atque terciam partem unius 

quinte partis dicte paccionis unius modii bladi item hereditariam 

paccionem duorum (dg: modiorum sil si) lopinorum siliginis mensure 

de Rode quam dictus Ghibo solvendam habet annuatim ex bonis dictis 

tGoet ter Hagen sitis in parochia de Rode sancte Ode atque terciam 

partem (dg: unius he) unius sextarii siliginis hereditarie 

paccionis mensure de Rode quam terciam partem dictus Ghibo 

solvendam habet annuatim ex dictis bonis ter Hagen vocatis item 

duas pecias terre sitas in parochia de Rode sancte Ode quarum una 

(dg: inter) in loco dicto die Vlaessche inter hereditatem Henrici 

Belen soen ex uno et inter hereditatem dictam van der Haghen ex 
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alio altera in (dg: eadem) loco dicto op den Wedacker inter 

hereditatem Hille de Loe ex uno et inter hereditatem Petri van den 

Gasthuze ex alio sunt site item peciam prati sitam in dicta 

parochia in loco dicto Scoelsbroec inter hereditatem #dictam# van 

der Hagen ex uno et inter hereditatem Andree Godevarts soen ex 

alio item peciam prati sitam in dicta parochia sitam in loco dicto 

int Cleijn (dg: Loeck) Loeckke inter hereditatem dictam van den 

Hagen ex uno et inter hereditatem illorum dictorum Roesmonts ex 

alio item peciam prati sitam in dicta parochia (dg: inter) in loco 

dicto in den Ghoerbeemt inter hereditatem Hille de Loe ex uno et 

inter hereditatem Roveri van den Eijnde ex alio item peciam terre 

mericalis sitam in dicta parochia (dg: iux) #ad# locum dictum Aen 

Gheen Nuwelant inter hereditatem dictam van der Hagen ex uno et 

inter hereditatem Roveri van de (dg: Eijnd) Eijnde ex alio prout 

huiusmodi hereditates et pacciones dicto Ghiboni et Katherine sue 

uxori filie quondam Arnoldi dicti Vriese de morte quondam parentum 

eiusdem Katherine successione sunt advolute ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico de Evershoet promittentes et cum eo Johannes et 

Arnoldus eius liberi indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco ex dictis hereditatibus de jure 

solvenda. Testes Sta et Scilder datum quinta post Martini. 

 

BP 1176 f 155v 14 wo 31-10-1380. 

Rut van Boemel zvw Johannes van Boemel beloofde aan Ygrammus 

Pangelart 800 Brabantse dobbel na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Rut. 

 

Rut de Boemel filius quondam Johannis de Boemel promisit super 

habita et habenda Ygrammo Pangelart VIIIc Brabant dobbel ad eius 

monitionem persolvenda. Testes Boud et Vere datum in vigilia 

omnium sanctorum. Tradetur littera dicto Rut. 

 

BP 1176 f 155v 15 wo 31-10-1380. 

Sophija wv Rutgherus Mutsart droeg over aan Goeswinus gnd Mutsart zvw 

Goeswinus Mutsart alle gerede goederen van Henricus van Zegheworp en 

alle beesten van voornoemde Henricus, aan voornoemde Rutgherus 

overgedragen door voornoemde Henricus van Zeghenworp. 

 

[Solvit] 3 plack. 

Sophija relicta quondam Rutgheri Mutsart omnia et singula (dg: 

sua) bona parata #Henrici de Zegheworp# atque omnes singulas 

bestias antedicti Henrici quoque locorum consistentes supportatas 

dicto Rutghero a dicto Henrico de Zeghenworp prout in litteris 

supportavit Goeswino dicto Mutsart filio quondam Goeswini Mutsart 

cum litteris et jure promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 155v 16 wo 31-10-1380. 

Johannes van der Voert, Jordanus van Verlaer en zijn broer Johannes 

van Verlaer beloofden aan Philippus Jozollo etc 54 Brabantse dobbel 

met Kerstmis aanstaande te betalen, op straffe van 3. 

 

Johannes van der Voert et Jordanus de Verlaer #Johannes de Verlaer 

eius frater# promiserunt Philippo Jozollo etc LIIII Brabant dobbel 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos sub pena III. Testes 

Vere et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 155v 17 wo 31-10-1380. 

De twee laatsten zullen Johannes van der Voert schadeloos houden. 
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Solvit 3 plack. 

Duo (dg: primi) #?ultimi# servabunt dictum Johannem van der Voert 

indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 155v 18 vr 02-11-1380. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen gedaan door Johannes van den Schout met zijn 

goederen. 

 

Henricus filius quondam Lamberti Rijxken omnes vendiciones et 

alienaciones factas a Johanne van den Schout cum suis bonis 

calumpniavit. Testes Scilder et Ouden datum in crastino omnium 

sanctorum. 

 

BP 1176 f 155v 19 vr 02-11-1380. 

Thomas die Hoge en Johannes van Weert beloofden aan Philippus Jozollo 

etc 64 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande te betalen op 

straffe van 3. 

 

(dg: Math) Thomas die Hoge et Johannes de Weert promiserunt 

Philippo Jozollo etc LXIIII aude scilde Francie ad nativitatis 

Domini proxime persolvenda sub pena III. Testes Sta et Lijsscap 

datum supra. 

 

BP 1176 f 155v 20 vr 02-11-1380. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Solvit] 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 155v 21 vr 02-11-1380. 

Johannes van Audehoesden maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdigen gedaan door Mathijas van Kessel zv hr Johannes van 

Kessel met zijn goederen. 

 

Johannes de Audehoesden omnes vendiciones et alienaciones factas a 

Mathija de Kessel filio domini Johannis de Kessel cum suis bonis 

quibusque calumpniavit. Testes Lonijs et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 155v 22 vr 02-11-1380. 

Johannes van Doerne snijder beloofde aan zijn broer Engbertus 60 oude 

schilden na maning te betalen. De brief overhandigen aan Philippus 

Jozollo. 

 

Johannes de Doerne sartor promisit Engberto suo fratri LX aude 

scilde ad monitionem persolvenda. Testes Sta et Scilder datum 

supra. Tradetur littera Philippo Jozollo. 

 

BP 1176 f 155v 23 di 06-11-1380. 

....... zvw Gerardus gnd Claes soen en Johannes van Eijcke de oudere 

beloofden aan Rutgherus van Boemel zvw Johannes van Boemel 70? 

....... schilden ....... ....... ........ 

 

....... filius quondam Gerardi dicti Claes soen et Johannes de 

Eijcke senior promiserunt Rutghero de Boemel filio quondam 

Johannis de Boemel (dg: II last) septua....... ....... scilde ad 

....... ....... ....... Testes Sta et Lonijs datum (dg: .......) 

in [festo] Leonardi. 

 

1176 mf4 F 04 f.156. 

 in festo Leonardi: dinsdag 06-11-1380. 
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 Quinta post Leonardi: donderdag 08-11-1380. 

 

BP 1176 f 156r 01 di 06-11-1380. 

Jacobus van Hedel droeg over aan zijn zoon Arnoldus Vos een erfpacht 

van 5 mud 2 zester rogge, Bossche maat, aan voornoemde Arnoldus Vos, 

tbv voornoemde Jacobus, overgedragen door Gerardus zvw Conrardus 

Writer. Er was achterstallige pacht. 

 

[147Jacobus de] Hedel hereditariam paccionem quinque modiorum et 

duorum sextariorum siliginis mensure de Busco supportatam 

Ar[noldo] Vos filio [dicti Jacobi ad] opus [eiusdem Jacobi a 

Gerardo filio qu]ondam Conrardi Writer prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Arnoldo Vos suo filio cum litteris 

#et aliis# et jure et arrestagiis promittens ratam servare . 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lijsscap et Scilder 

datum in festo Leonardi. 

 

BP 1176 f 156r 02 di 06-11-1380. 

Jacobus van Hedel droeg over aan zijn zoon Arnoldus Vos een 

b-erfcijns148 van 32 pond geld, met Pasen te betalen, aan voornoemde 

Arnoldus Vos, tbv voornoemde Jacobus, overgedragen door Gerardus zvw 

Conrardus Writers. 

 

Jacobus de Hedel hereditarium censum triginta duarum librarum 

monete solvendum hereditarie pasce supportatum Arnoldo Vos filio 

dicti Jacobi ad opus eiusdem Jacobi a Gerardo filio quondam 

Conrardi [Wri]ters prout in litteris supportavit dicto (dg: Jac) 

Arnoldo Vos suo filio cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 156r 03 di 06-11-1380. 

Jkvr Agnes van Risingen had destijds gemachtigd Johannes van Padbroec 

te manen en te vervolgen alle beloften van schenkingen, aan 

Theodericus zv hr Emondus Rover ridder met zijn vrouw jkvr Elizabeth 

dv voornoemde jkvr Agnes gedaan door voornoemde hr Emondus. 

Theodericus zv hr Emondus Rover ridder had vervolgens voornoemde 

Johannes Padbroec gemachtigd alle beloften van schenkingen te 

vervolgen, aan voornoemde Theodericus met zijn vrouw jkvr Elizabeth 

dv jkvr Agnes van Risingen gedaan door zijn voornoemde vader hr 

Emondus Rover. Hr Johannes Padbroec droeg nu over aan voornoemde 

Theodericus zijn recht en dat wat hij hierin vervolgd had voor 

schepenen van Den Bosch. 

 

Notum sit universis domicella Agnes de Risingen dedisset et 

contulisset Johanni de Padbroec plenam potestatem et mandatum 

speciale monendi petendi et assequendi omnes et singulas 

convenciones omnes et singulas condiciones promissiones et 

obligationes factas Theoderico filio domini Emondi Rover militis a 

dicto domino Emondo cum domicella Elizabeth filia dicte domicelle 

Agnetis uxore dicti Theoderici nomine dotis et cum hiis omnia et 

singula faciendi disponendi ac ordinandi que ipsamet faceret 

disponere aut ordinaret prout in l[itteris] et cum deinde 

Theodericus filius domini Emondi Rover (dg: R) militis dedisset et 

contulisset dicto Johanni Padbroec plenam potestatem et mandatum 

speciale monendi petendi et assequendi omnes et singulas 

condiciones promissiones et obligationes factas dicto Theoderico a 

dicto domino Emondo Rover suo patre cum domicella Elizabeth sua 

                         
147 Aanvulling op basis van BP 1176 f 156r 02. 
148 Zie → BP 1176 f 186v 03 vr 31-05-1381, overdracht van de cijns. 
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uxore filie domicelle Agnetis de Risingen nomine dotis et cum hiis 

omnia et singula faciendi disponendi et ordinandi que dictus 

Theodericus facere! disponeret et ordinaret prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dominus Johannes 

Padbroec totum jus ac totum id quod dictus Johannes assecutus 

habuit in premissis coram scabinis de Busco (dg: supportavit) 

simul cum toto jure sibi vigore dictarum litterarum competente 

supportavit dicto Theoderico cum litteris et jure (dg: pro testes 

datum supra) promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 156r 04 di 06-11-1380. 

Johannes Proest van Bucstel beloofde aan Nijcholaus van Dueren 12 

Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

Johannes Proest de (dg: p) Bucstel promisit Nijcholao de Dueren 

XII Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 156r 05 di 06-11-1380. 

Henricus gnd Coppen soen verkocht aan Albertus gnd Abe zv Albertus 

gnd Meus soen een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd op Beekveld, 

beiderzijds tussen erfgoed van de monniken van Berna. 

 

Henricus dictus Coppen soen peciam terre sitam in parochia de 

Berlikem in loco dicto op (dg: Le Bee) Beecvelt inter hereditatem 

monachorum de Berna ex utroque latere coadiacentem hereditarie 

vendidit Alberto dicto Abe filio (dg: Ard) Alberti dicti Meus soen 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum (dg: 

supra) Boud et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 156r 06 do 08-11-1380. 

Nijcholaus van Luijssel en Johannes zvw Henricus van Luijssel 

verkocht aan Johannes van Meijelsfort de oudere 1 lopen roggeland in 

Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd Vrilikhoven, tussen 

Nijcholaus gnd Wautghers soen enerzijds en voornoemde Johannes van 

Meijelsfoert de oudere anderzijds. 

 

Nijcholaus de Luijssel et Johannes filius quondam Henrici de 

Luijssel unam lopinatam terre siliginee sitam in parochia de 

Bucstel in loco dicto Lijemde in loco dicto Vrilichoven inter 

hereditatem Nijcholai dicti Wautghers soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Meijelsfoert #senioris# ex alio ut dicebat 

hereditarie vendiderunt Johanni de Meijelsfort (dg: pre) seniori 

predicto promittentes warandiam et obligationem deponere tamquam 

de allodio. Testes Scilder et Ouden datum quinta post Leonardi. 

 

BP 1176 f 156r 07 do 08-11-1380. 

Johannes nzvw hr Nijcholaus van Aa investiet van de kerk van Gestel 

bij Herlaar droeg over aan zijn broer Nijcholaus nzvw voornoemde hr 

Nijcholaus 50 dobbel mottoen, aan voornoemde hr Nijcholaus, tbv 

voornoemde Johannes, beloofd door Henricus zvw Rodolphus van Zulikem. 

 

Johannes filius naturalis quondam domini Nijcholai de Aa investiti 

ecclesie de Ghestel prope Herlaer quinquaginta denarios aureos 

communiter dobbel mottoen nuncupatos promissos dicto domino 

Nijcholao ad opus dicti Johannis (dg: pro) ab Henrico filio 

quondam (dg: He) Rodolphi de Zulikem prout in litteris supportavit 

Nijcholao suo fratri filio (dg: d) naturali dicti quondam domini 

Nijcholai cum litteris et jure. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 156r 08 do 08-11-1380. 

Gerardus Marien soen zvw Gerardus gnd Duvel verkocht aan Henricus 

Haeuwe (1) ½ morgen land in Maren, ter plaatse gnd Jans Hoeve, tussen 

mr Wolphardus enerzijds en Johannes die Ghier anderzijds, (2) 1 roede 

gnd een gerde, in Maren, ter plaatse gnd Eenbeemden, tussen Henricus 

Scilder enerzijds en Johannes van Maren anderzijds, (3) een stukje 

land in Maren, ter plaatse gnd Broekwouden, tussen Adam Haeuwe 

enerzijds en Goeswinus Ghiben soen anderzijds, (4) een stuk land gnd 

een halve lierten, in Maren, ter plaatse gnd Lierten, tussen 

voornoemde Henricus Haeuwe enerzijds en Goeswinus Hellinc anderzijds, 

belast met dijken, waterlaten, sloten en sluizen. 

 

Gerardus Marien soen filius quondam Gerardi dicti Duvel dimidium 

iuger terre situm in parochia de Maren in loco dicto Jans Hoeve 

inter hereditatem magistri Wolphardi ex uno et inter hereditatem 

Johannis die Ghier ex alio item unam virgatam dictam een gherde 

sitam in dicta parochia in loco dicto Eenbeemden inter hereditatem 

Henrici Scilder ex uno et inter hereditatem Johannis de Maren ex 

alio item particulam terre sitam in dicta parochia in loco dicto 

(dg: dicto) Broecwauden inter hereditatem Ade Ha#e#uwe ex uno et 

inter hereditatem Goeswini Ghiben soen ex alio item peciam terre 

dictam een halve (dg: vliedert) #lier[t]en# sitam in dicta 

parochia in loco dicto Lierten inter hereditatem Henrici Haeuwe ex 

uno et inter hereditatem Goeswini Hellinc ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Haeuwe predicto promittens warandiam 

et obligationem deponere !aggeribus aqueductibus fossatis et slusis 

ad hoc de jure spectantibus. Testes Vere et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 156r 09 do 08-11-1380. 

Theodericus die Wever beloofde aan Godefridus zvw Henricus Veren 

Aleijten soen van Stratem 50 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus die Wever promisit super omnia habita et habenda 

Godefrido filio quondam Henrici Veren Aleijten soen #de Stratem# L 

Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Theoderico et non alteri. 

 

BP 1176 f 156r 10 do 08-11-1380. 

Zebertus die Welghe van Lijt beloofde aan Willelmus Balijart 23 oude 

Franse of Vlaamse schilden met Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Zebertus die Welghe de Lijt promisit super omnia Willelmo Balijart 

XXIII aude scilde Francie vel Flandrie seu valorem ad Remigii 

proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 156r 11 do 08-11-1380. 

Elizabeth dvw Henricus gnd Sporbossche verkocht aan Willelmus zvw 

Johannes van Bijchelaer, tbv Aleijdis en Heijlwigis, sv voornoemde 

Elizabeth, een stuk beemd in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter 

plaatse gnd des Heren Boenre, tussen Jacobus Ruijsken enerzijds en 

Aleijdis van Bijchelaer anderzijds, belast met de cijns aan de heer 

van Boxtel. 

 

Elizabeth filia quondam Henrici dicti (dg: Sparken) #Sporbossche# 

cum tutore peciam prati sitam in parochia de Bucstel in loco dicto 

Lijemde ad locum dictum des Heren Boenre inter hereditatem Jacobi 

(dg: de) Ruijsken ex uno et inter hereditatem Aleijdis de 

Bijchelaer ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio 

quondam Johannis de Bijchelaer ad opus Aleijdis et Heijlwigis 

sororum dicte Elizabeth promittens cum tutore warandiam et 
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obligationem deponere excepto censu domino de Bucstel exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 156r 12 do 08-11-1380. 

Zegherus van Puppel beloofde aan Nijcholaus van Stakenborch 24 

Hollandse dobbel, 42 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

Pasen aanstaande (14-04-1381) te betalen. 

 

Zegherus de Puppel promisit Nijcholao #de# Stakenborch XXIIII 

Hollant dobbel seu XLII Hollant placken pro quolibet dobbel ad 

pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 156r 13 do 08-11-1380. 

Zebertus die Welghe van Lijt verkocht aan Johannes van de Kloot, tbv 

Petrus, Theodericus en Hilla, nkv hr Theodericus Snoec investiet van 

Kessel, een n-erfcijns van 1 oude schild, met Pinksteren te betalen, 

gaande uit (1) ½ morgen land in Lith, ter plaatse gnd op die Lange 

Weiden, tussen voornoemde Zebertus enerzijds en Alardus zv voornoemde 

verkoper anderzijds, (2) een huis en tuin van verkoper in Lith, naast 

de kapel aldaar, beiderzijds tussen een gemene weg, welk huis, tuin 

en ½ morgen land voornoemde verkoper verworven had, toen hij 

weduwnaar was, reeds belast met cijnzen aan het kapittel van Sint-

Lambertus in Luik. Zou een van voornoemde kinderen overlijden zonder 

wettig nageslacht, dan gaat de cijns naar de overblijvende kinderen. 

 

(dg: Zegh) Zebertus (dg: die) die Welghe #de Lijt# hereditarie 

vendidit (dg: domino Theoderico Snoec investito de Kessel ad opus) 

#Johanni de Globo ad opus# Petri Theoderici et Hille puerorum 

naturalium dicti domini Theoderici #Snoec investiti de Kessel# 

hereditarium censum unius aude scilde solvendum hereditarie 

penthecostes ex dimidio jugero terre sito in parochia de Lijt in 

loco dicto op die Lange Weijden inter hereditatem dicti Zeberti 

(dg: et Alardi sui filii) ex uno et inter hereditatem Alardi filii 

dicti venditoris ex alio atque ex domo et orto dicti venditoris 

sito in dicta parochia iuxta capellam ibidem inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex utroque latere coadiacentem ut 

dicebat quos domum ortum et dimidium iuger terre dictus venditor 

in sede sue viduitatis acquisiverat ut dicebat promittens #super 

habita et habenda# warandiam et aliam (dg: de) obligationem 

deponere exceptis censibus capitulo sancti Lamberti Leodiensis 

exinde solvendis promisit super omnia (dg: habita) habita et 

habenda sufficientem facere hoc addito si aliquis dictorum 

puerorum decesserit sine prole legitima extunc dictus census ad 

alios eorundem superstites remanentes devolvetur. Testes Lonijs et 

Scilder datum ........ 

 

BP 1176 f 156r 14 do 08-11-1380. 

Arnoldus van Boemel goudsmid beloofde aan Willelmus Becker van Zonne 

10 oude schilden met Vastenavond aanstaande (di 26-02-1381) te 

betalen. 

 

Arnoldus de Boemel aurifaber promisit Willelmo Becker de Zonne X 

aude scilde ad carnisprivium proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 156r 15 do 08-11-1380. 

Albertus van Lijt ev Luijtgardis dvw Bartholomeus gnd Meus Spring int 

Goet droeg over aan Arnoldus Hoernken, tbv zijn broer Fredericus 

Hoernken, (1) de helft van een stuk land gnd die Kessel Akker, in 

Veghel, tussen Egidius Yewijns soen enerzijds en erfgoed gnd Meus 

Broekske anderzijds, (2) voornoemd erfgoed gnd Meus Broekske, tussen 
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voornoemd stuk land enerzijds en Egidius van den Hout anderzijds, (3) 

een akker in Veghel, tussen Agnes van Risingen enerzijds en Roverus 

van Vladeracken anderzijds, zoals deze erfgoederen plachten te 

behoren aan voornoemde Bartholomeus. 

 

Albertus de Lijt maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Luijtgardis #sue uxoris# filie quondam Bartholomei dicti #Meus# 

Spring int Goet #medietatem# pecie terre dicte die Kessel #Acker# 

site in parochia de Vechel inter hereditatem (dg: de) Egidii 

Yewijns soen ex uno et inter hereditatem dictam Meus Broexken ex 

alio atque dictam hereditatem Meus Broexken vocatam sitam inter 

dictam peciam terre ex uno et inter hereditatem Egidii (dg: H) van 

den Hout ex alio item agrum terre situm in dicta parochia inter 

hereditatem Agnetis de Ri[singen ex] uno et inter hereditatem (dg: 

He) Roveri de Vladeracken ex alio prout huiusmodi hereditates ad 

dictum Bartholomeum spectare consueverunt hereditarie supportavit 

(dg: ..) Arnoldo Hoernken ad [opus] Frederici Hoernken sui fratris 

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

dicti quondam Bartholomei et heredum quorumque eiusdem quondam 

Bartholomei deponere. Testes Boud et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 156r 16 do 08-11-1380. 

Voornoemde Albertus van Lijt ev Luijtgardis dvw Bartholomeus gnd Meus 

Spring int Goet droeg over aan Arnoldus Hoernken, tbv hem en tbv 

Johannes van den Hezellaer, 2 lopen land in Veghel, ter plaatse gnd 

die Voort, naast Arnoldus van Beke, zoals die aan voornoemde wijlen 

Bartholomeus plachten te behoren. 

 

Dictus Albertus ut supra duas (dg: pecias) #lopinatas# terre sitas 

in parochia de Vechel (dg: int) in loco dicto die Voirt #contigue# 

iuxta hereditatem Arnoldi de Beke prout ad dictum quondam 

Bartholomeum spectare consuevit supportavit Arnoldo Hoernken ad 

opus sui et ad opus Johannis van den Hezellaer promittens ut 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 156r 17 ±do 08-11-1380. 

Walterus Fijen soen van Zeland verkocht aan Willelmus (1) de helft 

van een stuk beemd gnd die Haankens Beemd, in Gemonden, achter de 

kerk aldaar, tussen kv Theodericus van der Stappen enerzijds en de 

dijk anderzijds, (2) de helft van een stuk beemd gnd die Haverland, 

in Gemonden, tussen Henricus Abe enerzijds en het water gnd die 

Dommel anderzijds, (3) {156v} mogelijk de helft van een stuk land gnd 

Haverland, in Gemonden, tussen Henricus Aben soen enerzijds en 

Willelmus zv Mechtildis ....... anderzijds, (4) de helft van een stuk 

beemd in Gemonden, tussen de beemden van den Wiel enerzijds en wijlen 

Henricus van Zeghenworp anderzijds, (5) een stuk land in Gemonden, 

naast Agnes van der Stappen, met een eind strekkend aan de plaats gnd 

op den Poel. {niet afgewerkt contract}. 

 

Walterus #Fijen soen# de Zeland #medietatem# pecie prati #dicte 

die Haenkens Beemt# sitam in parochia de Ghemonden retro ecclesiam 

ibidem inter hereditatem liberorum (dg: liberorum) Theoderici van 

der Stappen ex !alio et inter ag[gerem] ex alio (dg: in q) et 

medietatem pecie prati dicte die Haverlande site in dicta parochia 

inter hereditatem Henrici Abe ex uno et inter aquam dictam die 

Dommel ex alio item (dg: peciam) 

 

1176 mf4 F 05 f.156v. 

 Quinta post Leonardi: donderdag 08-11-1380. 

 Sexta post Leonardi: vrijdag 09-11-1380. 

 in profesto Martini: zaterdag 10-11-1380. 
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 Sabbato post Martini: zaterdag 10-11-1380. 

 Quinta post Martini: donderdag 15-11-1380. 

 

BP 1176 f 156v 01 ±do 08-11-1380. 

....... ....... ....... ....... Haverlant site in dicta parochia 

inter hereditatem Henrici Aben soen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi filii Mechtildis ....... [ex] alio item medietatem pecie 

prati site in dicta parochia inter prata van den Wiel ex uno et 

inter hereditatem quondam Henrici de Zeghenworp ex alio item (dg: 

me) peciam terre sitam in dicta parochia (dg: int) contigue iuxta 

hereditatem Agnetis van der Stappen tendentem cum uno fine ad 

locum dictum op den Poel ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo. 

 

BP 1176 f 156v 02 ±do 08-11-1380. 

(dg: Marcelius nzv Marcelius gnd Meijssen soen van Os). 

 

(dg: Marcelius filius naturalis Marcelii dicti Meijssen soen de 

Os). 

 

BP 1176 f 156v 03 do 08-11-1380. 

Walterus gnd Fijen soen van Zeland verkocht aan Marcelius nzvw 

Marcelius Meijssen soen van Os een stuk beemd in Schijndel, ter 

plaatse gnd Veerdonk, tussen de gemeint enerzijds en voornoemde 

Marcelius anderzijds, met een eind strekkend aan Laurencius Gruijter 

van Ghestel, belast met 1 oude groot. 

 

Walterus dictus Fijen soen de Zeland (dg: unum bonarium) #peciam# 

prati sitam in parochia de Scijnle in loco dicto Veerdonc inter 

(dg: he) communitatem ex uno et inter hereditatem Marcelii (dg: q) 

filii naturalis quondam Marcelii Meijssen soen de Os ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Laurencii Gruijter de 

Ghestel ut dicebat hereditarie vendidit predicto Marcelio 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso 

antiquo exinde solvendo. Testes Boud et Ouden datum quinta post 

Leonardi. 

 

BP 1176 f 156v 04 vr 09-11-1380. 

Johannes die Crumme beloofde aan Theodericus van Meghen gewantsnijder 

32 schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, met Lichtmis 

aanstaande te betalen. 

 

Johannes die Crumme promisit Theoderico de Meghen pannicide XXXII 

scilde scilicet XII placken pro scilt computato ad purificationem 

proxime persolvenda. Testes Sta et Scilder datum sexta post 

Leonardi. 

 

BP 1176 f 156v 05 vr 09-11-1380. 

Paulus van den Goer beloofde aan Johannes nzvw Henricus zv Jacobus 

van den Hezelaer 2 last turf met Sint-Bartholomeus aanstaande in Den 

Bosch te leveren. 

 

Paulus van den Goer promisit Johanni (dg: va) filio (dg: qu) 

naturali quondam Henrici #filii# Jacobi van den Hezelaer (dg: 

unum) duo last cespitum ad Bartholomei proxime persolvendos et in 

Busco tradendos. Testes Lijsscap et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 156v 06 vr 09-11-1380. 

Elizabeth wv Henricus van den Doeren droeg over aan haar kinderen 

Willelmus, Henricus en Johannes, tbv hen en Adam zvw Matheus zvw 

voornoemde Henricus van den Doren, haar vruchtgebruik in al haar 
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erfgoederen gelegen ter plaatse gnd Sporkt. 

 

Elizabeth (dg: filia) #relicta# quondam Henrici van den Doeren 

#cum tutore# suum usufructum sibi competentem in omnibus suis 

hereditatibus sitis (dg: infra libertatatem) in loco dicto Sporct 

ut dicebat supportavit Willelmo Henrico (dg: He) Johanni suis 

liberis ad opus eorum et ad opus Ade filii quondam Mathei filii 

dicti quondam Henrici van den Doren promittens cum tutore ratam 

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

 

BP 1176 f 156v 07 vr 09-11-1380. 

Voornoemde Willelmus, Henricus en Johannes beloofden aan hun 

voornoemde moeder Elizabeth een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, en van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit al hun 

goederen. 

 

Dicti Willelmus Henricus et Johannes promiserunt indivisi super 

habita et habenda se daturos et soluturos dicte Elizabeth eorum 

matri vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco et 

(dg: l) quatuor librarum monete anno quolibet ad vitam dicte 

Elizabeth et non ultra nativitatis Domini ex omnibus eorum bonis 

habitis et habendis quoque sitis et cum mortua fuerit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 156v 08 za 10-11-1380. 

Alardus gnd van Cloechoven van den Donghen verhuurde aan Henricus 

Jonge van Haren, voor een periode van 8 jaar ingaande Kerstmis 

aanstaande, 4 morgen land onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Dungen, ter plaatse gnd Ondiep, tussen erfgoed gnd die Oude 

Kampen enerzijds en de Aa anderzijds, met een eind strekkend aan 

Nijcholaus van Berze, belast met een weg die Arnoldus Koijt jaarlijks 

hierin heeft. 

 

Solvit 2 plack. 

Alardus dictus de Cloechoven van den Donghen quatuor iugera terre 

sita infra libertatem de Busco supra locum dictum Dongen in loco 

dicto Ondiep inter hereditatem dictam die Aude Campen ex uno et 

inter aquam dictam die Aa #ex alio# tendentia cum uno fine ad 

hereditatem Nijcholai de Berze ut dicebat locavit recto locacionis 

modo Henrico Jonge de Haren ab eodem ad spacium octo annorum post 

festum nativitatis Domini proxime sine medio sequentium 

possidendum (dg: .) promittens warandiam et obligationem deponere 

excepta (dg: v) quadam via quam Arnoldus Koijt annuatim de jure in 

dictis quatuor jugeribus terre habet de jure ut dicebat. Testes 

Sta et Boud datum in profesto Martini. 

 

BP 1176 f 156v 09 za 10-11-1380. 

Johannes zvw Petrus gnd die Wolf verkocht aan Ludekinus van den 

Valgat alle goederen149, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn voornoemde vader Petrus en van Elizabeth mv voornoemde Johannes, 

gelegen onder Someren en Asten. 

 

Johannes filius quondam Petri dicti die Wolf omnia et singula bona 

sibi #de# morte quondam dicti quondam Petri (dg: sui) sui patris 

#et Elizabeth matris dicti Johannis# successione advoluta (dg: et 

post mortem Elizabeth sui s matris successione advolvenda quoque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit 

Lude) quoque locorum infra parochias de Zoemeren et de Asten 

                         
149 Zie → BP 1176 f 211r 01 za 15-06-1381, overdracht van de 

gooederen. 
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consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Ludekino 

van den Valgat promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Boud et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 156v 10 za 17-11-1380. 

Johannes Sluijsman van Gheldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Sluijsman de Gheldorp prebuit et reportavit. Testes Boud 

et Ouden datum sabbato post Martini. 

 

BP 1176 f 156v 11 do 15-11-1380. 

Everardus van Casteren zvw Johannes van Casteren gaf uit aan Johannes 

Wilghenman de navolgende erfgoederen in Boxtel, ter plaatse gnd 

Kasteren, (1) 2 kampen, (1a) die Wedehage, (1b) die Nieuwe Buenre, 

tussen Wautgherus van Casteren enerzijds en hr Henricus zvw Jacobus 

Coster anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed gnd Bemelken, 

(2) 4 stukken land, allen gelegen tussen erfgoederen van voornoemde 

hr Henricus, (2ab) strekkend op de gemene weg gnd die Hoge Straat, 

(2cd) strekkend op een kamp gnd die Wedehaag, (3) 1½ streep land, ter 

plaatse gnd die Nieuwe Buenre, beiderzijds tussen voornoemde hr 

Henricus, waarvan een hele streep strekt op een gemene weg en ½ 

streep op erfgoed van Petrus gnd Joseph Suager, (4a) een akker gnd 

die Dorenakker, (4b) een daarnaast, richting Boxtel, gelegen beemd, 

(4c) een beemd naast voornoemde akker, te weten aan het eind richting 

het westen, (4d) een streep land naast voornoemde akker gnd die 

Dorenakker, te weten op het eind van die akker, richting het oosten, 

welke akker, beemd, beemd en streep gelegen zijn tussen voornoemde hr 

Henricus enerzijds en voornoemde hr Henricus en voornoemde Everardus 

anderzijds, (5) een akker ter plaatse gnd op die Braak, tussen een 

gemene steeg en erfgoederen van voornoemde hr Henricus, (6) een stuk 

land gnd dat Vonken, beiderzijds tussen voornoemde hr Henricus, (7) 

een stuk roggeland, tussen voornroemde hr Henricus enerzijds en een 

beemd van voornoemde hr Henricus en voornoemde Everardus anderzijds, 

(8) de helft van laatstgenoemde beemd, tussen laatstgenoemd stuk land 

enerzijds en het water gnd Dommel anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor (a) 1/5 deel van 1 vracht tiendhooi, (b) 2½ oude groot aan de 

jkr van Boxtel, (c) een b-erfcijns van 8 pond geld aan Egidius 

Boijen, (d) een b-erfcijns van 42½ schelling geld aan de priesters 

van de Sint-Janskerk in Den Bosch, (e) een b-erfcijns van 7½ 

schelling geld aan kvw Denkinus Clinckart, (f) ¼ deel van 3 oude 

groten en 1 penning aan de heer van Perwijs, en thans voor (g) een 

lijfpacht van 4 mud rogge en 4 mud gerst, Bossche maat, aan 

voornoemde Everardus en zijn vrouw Luijtgardis, of aan de 

langstlevende, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Johannes van 

Risingen deed afstand. 

 

Everardus de Casteren filius quondam Johannis de Casteren 

hereditates infrascriptas sitas in parochia de Bucstel in loco 

dicto Casteren primo scilicet duos campos quorum unus die Wedehage 

et alter die Nuwe Buenre vocati siti (dg: inter hereditatem dictam 

Bemelken ex uno et) inter hereditatem Wautgheri de Casteren ex 
!alio et inter hereditatem domini Henrici filii quondam Jacobi 

Coster ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem dictam 

Bemelken item quatuor pecias terre sitas ibidem quarum quelibet 

inter hereditates dicti domini Henrici sunt site (dg: d) quarum 

due supra communem plateam dictam die Hoge Straet tendunt et due 

supra (dg: hereditatem) dictum campum die Wedehage vocatum tendunt 

item unam et dimidiam strepas terre sitas (dg: ibidem) in loco 

dicto die Nuwe (dg: Bra) Buenre inter hereditates dicti domini 

Henrici ex utroque latere et de quibus integra strepa tendit supra 

communem plateam et dimidiam strepa tendit supra hereditatem (dg: 
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domini domini Henrici predicti) Petri dicti Joseph Suager item 

agrum dictum die Dorenacker (dg: situm) et pratum situm contigue 

iuxta eundem agrum in latere versus Bucstel et pratum situm 

contigue iuxta dictum (dg: pratum) agrum scilicet in fine versus 

occidens et strepam terre sitam contigue iuxta dictum agrum die 

Dorenacker vocatum scilicet in fine eiusdem agri versus oriens et 

que ager pratum pratum et strepa terre sunt site inter hereditatem 

dicti domini Henrici predicti ex uno et inter hereditates dicti 

domini Henrici et predicti Everardi ex alio item agrum terre situm 

in loco dicto op die Brake inter communem stegam et (verbeterd 

uit: ex) hereditates dicti domini Henrici #cum suis attinentiis et 

jure universis# item peciam terre dictam dat Voncken sitam inter 

hereditatem dicti domini Henrici ex utroque latere coadiacentem 

item peciam terre siliginee sitam !dicti domini Henrici ex uno 

inter (dg: hereditatem Denk dicti) pratum dicti domini Henrici et 

dicti Everardi predicti ex alio item medietatem (dg: dicti) 

iamdicti prati siti inter ultimodictam peciam terre ex uno et 

inter aquam dictam Dommel ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni Wilghenman ab eodem hereditarie possidendos pro 

quinta parte unius plaustri (dg: deci) feni decimalis #et duobus 

et dimidio grossis antiquis domicello de Bucstel# et pro 

hereditario censu octo librarum monete Egidio Boijen et 

hereditario censu quadraginta duorum et dimidii solidorum monete 

presbitris (dg: sancti) ecclesie sancti Johannis in Busco et 

hereditario censu (dg: septem) septem et dimidii solidorum monete 

liberis quondam Denkini Clinckart (dg: exinde prius solvendis 

dandis et) et quarta parte trium grossorum antiquorum et uno 

denario domino de Pereweijs annuatim exinde solvendis dandis etc 

atque pro vitali pensione quatuor modiorum siliginis et quatuor 

modiorum ordei mensure de Busco danda dicto Everardo et Luijtgardi 

sue uxori (dg: s) ac alteri eorum diutius viventi danda et 

solvenda dictis Everardo #et# Luijtgardi coniugibus ac eorum 

alteri diutius viventi purificatione et non ultra et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit dictis Everardo et 

Luijtgardi. Quo facto Johannes de Risingen super premissis et jure 

ad opus dicti Johannis Wilgheman renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et 

Lonijs datum quinta post Martini. 

 

BP 1176 f 156v 12 do 15-11-1380. 

Nijcholaus van Colen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Everar) Nijcholaus de Colen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 156v 13 do 15-11-1380. 

Voornoemde Everardus beloofde aan Johannes van Risingen 25 Brabantse 

dobbel na maning te betalen. 

 

Dictus Everardus promisit Johanni de Risingen XXV (dg: d) Brabant 

dobbel ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 156v 14 do 15-11-1380. 

Henricus Raet droeg over aan Volpkinus zv Aleijdis Stevens een 

b-erfcijns van 12 penning oude pecunia, die Henricus van den Laer met 

Lichtmis beurt, gaande uit een huis en tuin van voornoemde Aleijdis, 

in Berghem. 

 

Henricus Raet hereditarium censum XII denariorum antique 

(dg: -orum) pecunie quem Henricus van den Laer solvendum habuit 
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hereditarie purificatione ex domo et orto Aleijdis Stevens sito in 

Berchen ut dicebat hereditarie supportavit (dg: Volpl) Volpkino 

filio dicte (dg: quondam) Aleijdis promittens (dg: warandiam) 

#ratam# et obligationem (dg: in dicto censu) #ex parte sui# 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 156v 15 do 15-11-1380. 

Johannes die Maer van Wasspijc beloofde aan Godefridus zvw Johannes 

van der Bruggen van Ophoven 10 Brabantse dobbel met Sint-Jan 

aanstaande te betalen. 

 

Johannes die Maer de Wasspijc promisit super omnia Godefrido filio 

quondam Johannis van der Bruggen de Ophoven X Brabant dobbel ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 156v 16 do 15-11-1380. 

Gerardus zvw Hermannus Bac en zijn vrouw Elizabeth dvw Henricus van 

den Broecke verkochten aan Willelmus zvw Willelmus van Beke 1/12 

deel, dat aan voornoemde Elizabeth gekomen was na overlijden van haar 

grootmoeder Yda van den Assche, in een stuk land en stuk beemd in 

Gestel nabij Herlaar, ter plaatse gnd Heuvel, tussen het water gnd 

die Dommel enerzijds en Arnoldus Stercke en een gemene weg 

anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Gerardus filius quondam Hermanni Bac maritus legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici van den 

Broecke et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore duodecimam 

partem dicte Elizabeth de morte quondam Yde van den Assche sue 

avie successione advolutam in pecia terre et pecia prati sitis in 

parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto Hoevel inter (dg: 

hereditatem) aquam dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Stercke et communem plateam ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Willelmo filio quondam Willelmi de Beke 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 F 06 f.157. 

 Sexta post Leonardi: vrijdag 09-11-1380. 

 Quinta post Martini: donderdag 15-11-1380. 

 

BP 1176 f 157r 01 ±vr 09-11-1380. 

....... ....... van Hal verkocht aan Willelmus van Kakebel het deel 

dat aan hem gekomen was na overlijden van ....... ....... Heijl.... 

......., in goederen gnd te Kraandonk in Sint-Oedenrode, belast met 

cijnzen en pachten. 

 

....... ....... ....... de Hal totam partem et omne jus sibi #de 

morte quondam ....... ....... ....... ....... Heijl.... ....... 

.......# successione advolutas in bonis dictis te Craendonc cum 

suis a[ttinentiis] sitis in p[arochia de Ode sancte R]ode ut 

dicebat hereditarie vendidit Willelmo de Kakebel promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus et 

paccionibus exinde de jure solvendis. Testes Boud et Ouden datum 

....... post Leonardi. 

 

BP 1176 f 157r 02 ±vr 09-11-1380. 

....... Leenman beloofde aan Johannes van Drueten 10 schilden, 12 

plakken voor 1 schild gerekend, met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

....... Leenman promisit Johanni de Drueten X scild scilicet XII 

placken pro scild computato ad nativitatis Domini proxime 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 157r 03 do 15-11-1380. 

Yda dvw Bartholomeus gnd Meus van der Donc droeg over aan Margareta 

en Batha, dvw Arnoldus Mutsart, 7 lopen roggeland en een beemd, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland. De brief overhandigen aan 

Everardus van Onstaden. 

 

Yda filia quondam Bartholomei dicti Meus van der Donc cum tutore 

septem lopinatas terre siliginee et unum pratum #ad se spectantes# 

sitas in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Onland (dg: 

inter) ut.. dicebat hereditarie supportavit Margarete et Bathe 

filiabus quondam Arnoldi Mutsart promittens cum tutore warandiam 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Scilder datum 

quinta post Martini. Tradetur littera Ever de Onstaden. 

 

BP 1176 f 157r 04 do 15-11-1380. 

Voornoemde gezusters Margareta en Batha beloofden aan voornoemde Yda 

een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit al hun goederen. De brief overhandigen aan Everardus van 

Onstaden. 

 

Dicte Margareta et Batha sorores cum tutore promiserunt indivisi 

super omnia se daturas et soluturas dicte Yde vitalem pensionem 

unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam 

dicte Yde et non ultra purificatione ex omnibus eorum bonis quoque 

sitis. Testes datum supra. Tradetur littera Ever de Onstaden. 

 

BP 1176 f 157r 05 do 15-11-1380. 

Willelmus Scilder verpachtte aan Petrus gnd Doncker (1) de goederen 

die waren van wijlen Elijas Veren Berthen soen, in Hees, (2) een stuk 

land tot die goederen behorend, in Geffen, voor een periode van 5 

jaar, ingegaan afgelopen Pinksteren, elk jaar voor de cijnzen die 

eruit gaan, en voor 2½ mud rogge, Bossche maat, en 4 oude schilden, 

elk jaar met Lichtmis aan voornoemde Willelmus te betalen. 

Petrus zal de goederen met Pinksteren over 4 jaar verlaten. Dan zal 

Petrus de oogst van de goederen hebben, waarvoor hij voornoemd rogge 

en geld van dat jaar betaalt. Petrus zal elk jaar op de gebouwen 400 

bossen? stro dekken, en Willelmus zal voor de dekker zorgen. Indien 

Katherina ev voornoemde Willelmus in deze periode overlijdt, dan 

zullen Willelmus en zijn goederen van voornoemde verplichting en 

belofte ontlast zijn. Zouden de kv voornoemde wijlen Elijas deze 

verpachting, na overlijden van hun voornoemde moeder Katherina, niet 

meer willen aanhouden, dan zal voornoemde Willelmus aan voornoemde 

Petrus de oogst van voornoemde goederen, volgens uitspraak van twee 

mannen, betalen. 

 

Solvit extraneus. 

Willelmus Scilder bona que fuerant quondam Elije Veren Berthen 

soen sita in parochia de Hees cum suis attinentiis ut dicebat #et 

peciam terre ad dicta bona spectantem sitam in parochia de 

Gef[fen]# dedit ad annuum pactum Petro dicto Doncker ab eodem 

Petro ad spacium (dg: s) quinque annorum a (dg: dat) festo 

penthecostes proxime preterito deinceps sine medio sequentium 

possidendas anno quolibet dictorum quinque annorum pro censibus 

(dg: dan) exinde solvendis dandis etc atque pro duobus et dimidio 

modiis siliginis mensure de Busco et quatuor scutis antiquis 

dandis et solvendis dicto Willelmo anno quolibet dictorum quinque 

annorum purificatione et pro (dg: pur) primo termino a 

purificatione proxime ultra annum et sic deinceps aliis quatuor 

annis sequentibus additis condicionibus sequentibus quod dictus 
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Petrus exierit et recedet de dictis bonis a penthecostes proxime 

ultra quatuor annos scilicet (dg: de .) extunc idem Petrus 

obtinebit proventus dictos schare dictorum bonorum pro quibus 

solvet dictas siliginem et pecuniam illius anni item quod dictus 

Petrus teget supra edificia dictorum bonorum anno quolibet 

dictorum quinque #annorum# quatuor centaria straminis de quibus 

dictus Willelmus tectorem procurabit promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit hoc addito quod si 

Katherina uxor dicti Willelmi dictis quinque annis durantibus 

decessit extunc dictus Willelmus et eius bona a predictis 

obligatione et promissione erunt quiti hoc addito si liberi dicti 

quondam Elije dictam donationem post decessum dicte Katherine 

eorum matris tenere noluerunt extunc dictus Willelmus (dg: dabit 

dicto Petro duos modios s dimidium modios siliginis et quatuor 

aude scilde) solveret dicto Petro proventum dictorum bonorum ad 

dictum duorum virorum ab ipsis sumendorum. #Testes Sta et Lonijs 

datum supra#. 

 

BP 1176 f 157r 06 do 15-11-1380. 

Andreas Verkenman gaf uit aan Thomas Metten soen de helft van een 

stuk land dat was van wijlen Rutgherus gnd Moelner, in Son, tussen 

kvw Johannes gnd Yden soen enerzijds en Henricus die Clercke 

anderzijds, te weten de helft naast kv Johannes Yden soen; de 

uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 15 lopen rogge, maat van 

Son, met Lichtmis in Son te leveren, voor het eerst over een jaar. 

 

Andreas Verkenman (dg: peciam) medietatem pecie terre que fuerat 

quondam Rutgheri dicti Moelner site in parochia de Zonne inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis dicti Yden soen ex uno et 

inter hereditatem Henrici die Clercke ex alio scilicet illam 

medietatem que sita est contigue iuxta hereditatem dictorum 

liberorum Johannis Yden soen ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Thome Metten soen ab eodem hereditarie poossidendam pro 

hereditaria paccione XV lopinorum siliginis mensure de Zonne danda 

sibi ab alio hereditarie purificatione et primo termino ultra 

annum et in Zonne tradenda promittens warandiam et aliam deponere 

et alter repromisit et promisit super omnia sufficientem facere. 

Testes (dg: datum supra). Testes Stamelart et Lijsscap datum 

quinta post Martini. 

 

BP 1176 f 157r 07 do 15-11-1380. 

Godefridus zvw Henricus gnd Aude Heijnne van Heijnxstem verkocht aan 

Hermannus Scut zv Henricus van Heijnxstem de jongere ½ morgen land in 

de dingbank van Empel, ter plaatse gnd in den Nederste Kamp, tussen 

Ghibo bv voornoemde Godefridus enerzijds en voornoemde Henricus van 

Heijnxstem de jongere anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten, 

sloten en sluizen. 

 

Godefridus filius quondam Henrici dicti Aude (dg: Heijnen) Heijnne 

de Heijnxstem dimidium iuger terre situm in jurisdictione de Empel 

in loco dicto in den Nedersten Camp inter hereditatem Ghibonis 

fratris dicti Godefridi ex uno et inter hereditatem Henrici de 

Heijnxstem junioris ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Hermanno Scut filio dicti Henrici de Heijnxstem junioris 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis zeghedike 

aqueductibus fossatis et slusis ad hoc de jure spectantibus. 

Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 157r 08 do 15-11-1380. 

Gerardus Duijssche gaf uit aan Petrus nzv Willelmus gnd Grieten soen 

een huis, erf en tuin in Schijndel, naast de weg, tussen Rijxkinus 
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Eefsen soen enerzijds en Johannes Zonman anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de cijnzen die er jaarlijks uit gaan, en thans voor 

een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan. 

 

Gerardus Duijssche domum aream et ortum sitos in parochia de 

Scijnle iuxta plateam inter hereditatem Rijxkini Eefsen soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis Zonman ex alio ut dicebat dedit 

ad hereditarium censum Petro filio naturali Willelmi dicti Grieten 

soen ab eodem hereditarie possidendos pro censibus annuatim exinde 

prius de jure solvendis dandis etc atque pro hereditario censu 

quatuor librarum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem #ex parte sui# deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 157r 09 do 15-11-1380. 

Voornoemde Petrus beloofde dat voornoemde Gerardus in voornoemd huis, 

zolang voornoemde Petrus leeft, een kamer zal hebben alsmede vuur en 

brandstof mag gebruiken, op kosten van voornoemde Petrus, zolang 

Gerardus zal leven. 

 

Dictus Petrus promisit super omnia dicto (dg: Pet) #Gerardo# quod 

ipse (dg: Petrus) #Gerardus# in dicta domo ad vitam dicti Petri 

habebit unam cameram et utetur igne et combustilibus in expensis 

dicti Petri quamdiu idem (dg: Petrus) #Gerardus# vixerit in 

humanis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 157r 10 do 15-11-1380. 

Henricus zvw Elijas van den Hezeacker droeg over aan zijn broer 

Engbertus een b-erfcijns van 7 oude groten, die Heijlwigis wv 

Theodericus van den Aker betaalt, gaande uit een beemd in Haaren, ter 

plaatse Oerbroek, tussen Theodericus Raven enerzijds en Amelius van 

Bardwijc anderzijds, aan hem verkocht door de heren Willelmus en 

Gerardus van Aa, ridders, en Goeswinus van Aa, broers. 

 

Henricus filius quondam Elije van den Hezeacker hereditarium 

censum septem antiquorum grossorum quem Heijlwigis relicta quondam 

Theoderici van den Aker solvere tenetur hereditarie ex quodam 

prato sito in parochia de Haren ad locum dictum Oerbroec inter 

hereditatem Theoderici Raven ex uno et inter hereditatem Amelii de 

Bardwijc ex alio venditum sibi a dominis Willelmo et Gerardo de Aa 

militibus et Goeswino de Aa fratribus prout in litteris 

hereditarie supportavit Engberto suo fratri cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sta et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 157r 11 do 15-11-1380. 

Wijnricus zvw Bernardus gnd Rovers soen van Os had destijds 

overgedragen aan Henricus Loze (1) alle erfelijke goederen en 

erfgoederen, die aan hem behoren of aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders, (2) alle erfelijke goederen en 

erfgoederen, die die aan voornoemde Wijnricus en zijn vrouw Elizabeth 

dvw Albertus gnd Koster gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Albertus en na overlijden van Johannes Loze en diens vrouw Cristina, 

(3) alle erfelijke goederen en erfgoederen, die aan voornoemde 

Wijnricus gekomen waren na overlijden van Heijlwigis dvw Johannes 

Goeswijns soen. Voornoemde Henricus Loze wilde iets doen met die 

erfelijke goederen en erfgoederen {niet afgewerkt contract}. 
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Notum sit universis quod Wijnricus filius quondam Bernardi dicti 

Rovers soen de Os omnia et singula bona (dg: et) hereditaria et 

hereditates quascumque (dg: sibi) ad se spectantes et sibi de 

morte quondam suorum parentum jure successionis hereditarie 

advolutas atque omnia et singula bona hereditaria et hereditates 

quascumque dicto Wijnrico et Elizabeth sue uxori filie quondam 

Alberti dicti Koster de morte quondam eiusdem Alberti et de morte 

quondam Johannis Loze et Cristine sue uxoris successione advolutas 

atque omnia et singula bona hereditaria et quascumque hereditates 

dicto Wijnrico de morte quondam Heijlwigis filie quondam Johannis 

Goeswijns soen successione advolutas hereditarie supportasset 

Henrico Loze prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Henricus Loze dicta (dg: bona) omnia et 

singula (dg: et here) bona hereditaria et hereditates quascumque. 

 

BP 1176 f 157r 12 do 15-11-1380. 
Vergelijk: ACB Capucijnen Den Bosch 8001.T 15-11-1380. 

Johannes van Zidewijnden gaf uit aan Johannes zv Walterus gnd Koege 

een huis150 en tuin in Den Bosch, ter plaatse gnd Uilenburg, tussen 

erfgoed van het huis van Postel enerzijds en erfgoed van vrouwe 

Ermgardis van Werthusen anderzijds, voor (1) de hertogencijns, (2) 

een b-erfcijns van 20 schelling aan de priesters van de Sint-Jans 

Kerk in Den Bosch, en thans voor (3) een n-erfcijns van 4 pond geld, 

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

voor het eerst met Sint-Jan aanstaande, en voor (4) een zester “smant 

peren”, met Sint-Bartholomeus te leveren. 

 

Johannes de Zidewijnden domum et ortum situm (dg: in loco) in 

Busco in loco dicto (dg: Ulebroec) Ulenborch inter hereditatem 

domus de Postula ex uno et inter hereditatem domine Ermgardis de 

Werthusen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum (dg: 

Walt) Johanni filio Walteri dicti Koege ab eodem hereditarie 

possidendos pro censu domini ducis et hereditario censu XXti 

solidorum presbitris (dg: s) ecclesie beati Johannis in Busco 

exinde prius solvendis dandis etc atque pro hereditario censu 

quatuor librarum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini et pro primo termino nativitatis 

Johannis et pro uno sextario pirorum dictorum smant peren dandis 

sibi ab alio hereditarie Bartholomei promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali 

#condicione# quod ipse dictam et ortum non deteriorabit. Testes 

Sta et Lonijs datum quinta post Martini. 

 

BP 1176 f 157r 13 do 15-11-1380. 

Voornoemde Johannes zv Walterus Koege beloofde aan Johannes van 

Zidewijnden 19 lichte schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, 

met Sint-Jan over 1 jaar te betalen. 

 

Dictus Johannes filius Walteri Koege promisit Johanni de 

Zidewijnden XIX licht scilde scilde XII placken pro scilt 

computato (dg: ad) ad nativitatis Johannis proxime ultra annum 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

1176 mf4 F 07 f.157v. 

 Quinta post Martini: donderdag 15-11-1380. 

 in crastino Elizabeth: dinsdag 20-11-1380. 

 

                         
150 Zie → BP 1176 f 255v 03 zo 20-04-1382, overdracht van dit huis en 

tuin. 
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BP 1176 f 157v 01 do 15-11-1380. 

Henricus zv Henricus van den Doerne verkocht aan Johannes gnd 

Reijners soen van Lijt (1) het deel, dat aan Marina dvw Johannes van 

Lijt behoort, in een stuk land ter plaatse gnd Dungen, tussen Danijel 

van Pettelaer enerzijds en Yda van Woersel en Matheus van Mughoevel 

anderzijds, aan hem verkocht door voornoemde Marina, (2) het deel, 

dat aan Henricus Campen gekomen was na overlijden van zijn zuster 

Agnes, in een kamp gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd in het Woud, tussen Danijel van Pettelaer enerzijds en 

Matheus van den Muggehoevel en Yda van Woerle smv voornoemde Matheus 

anderzijds, aan eerstgenoemde Henricus verkocht door voornoemde 

Henricus Campen. 

 

Henricus filius (dg: q) Henrici van den Doerne totam partem et 

omne jus Marine filie quondam Johannis de Lijt competentes in 

pecia terre [sita ad] ad locum dictum Donghen inter hereditatem 

Danijelis de Pettelaer ex uno et inter hereditatem Yde de Woersel 

et Mathei (dg: v) de Mughoe[vel] ex alio venditas sibi a Marina 

predicta prout in litteris atque totam partem et omne jus (dg: 

sibi) #Henrico Campen# de morte quondam Agnetis sue sororis 

successione advolutas in quodam campo sito infra libertatem oppidi 

de Busco in loco dicto int Waut inter hereditatem Danijelis de 

Pettelaer ex uno et inter hereditatem Mathei van den Muggehoevel 

et Yde de Woerle socrus eiusdem Mathei ex alio venditas (dg: d) 

primodicto Henrico a dicto Henrico Campen prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni dicto Reijners soen de Lijt (dg: pro) 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Sta et Scilder datum quinta post 

Martini. 

 

BP 1176 f 157v 02 do 15-11-1380. 

Everardus gnd Peters soen verkocht aan Godefridus Andries soen een 

huis en tuin in Berghem, tussen voornoemde Godefridus Andries soen 

enerzijds en Robbertus zv Hubertus van Moenle anderzijds. 

 

Everardus dictus Peters soen domum et ortum situm in Berchen inter 

hereditatem Godefridi Andries soen ex uno et inter hereditatem 

Robberti filii Huberti de Moenle ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Godefrido Andries soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 157v 03 do 15-11-1380. 

Voornoemde Gerardus Peters soen verkocht aan Lambertus zvw Johannes 

Baten soen (1) een stuk land in Berghem, tussen Sweennelden dvw 

Johannes Bonarts en Johannes gnd Boudens enerzijds en een gemene 

steeg anderzijds, belast met 3 penning hertogencijns, (2) een stuk 

land in Berghem, tussen kv Jacobus Gerijts soen enerzijds en 

Luijtgardis wv Lambertus Gerijts soen anderzijds, (3) een stuk land 

in Berghem, tussen voornoemde Luijtgardis enerzijds en Johannes gnd 

Joseph anderzijds. 

 

Dictus Gerardus Peters soen peciam terre sitam in parochia de 

Berchen inter hereditatem Sweennelden filie quondam Johannis 

Bonarts et (verbeterd uit: ex) (dg: uno et inter) Johannis dicti 

Boudens ex uno et inter communem stegam ex alio et (verbeterd uit: 

ut) (dg: dicebat) peciam terre sitam in dicta parochia inter 

hereditatem #liberorum# Jacobi Gerijts soen ex uno et inter 

hereditatem Luijtgardis relicte quondam Lamberti Gerijts soen (dg: 

soen) ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia inter 

hereditatem dicte Luijtgardis ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Joseph ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Lamberto 
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filio quondam Johannis Baten soen promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis III denariis domino duci ex 

primodicta pecia terre solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 157v 04 do 15-11-1380. 

Johannes Kersmaker gaf uit aan Johannes zvw Johannes gnd Goeswijns 

soen (1) 11 morgen land in Rosmalen, naast de plaats die Loefortse 

Hoeve enerzijds en een gemene wetering anderzijds, (2) 8 morgen land, 

tussen een gemene weg enerzijds en een gemene dijk anderzijds, (3) 14 

morgen land, ter plaatse gnd Molenbroek, tussen een zekere Sluijters 

Berniers soen enerzijds en Johannes van der Drieborch anderzijds, (4) 

10 morgen land ter plaatse gnd Molenbroek, tussen Henricus van Uden 

enerzijds en voornoemde Johannes van der Drieborch anderzijds, (5) 8 

lopen roggeland, gnd die Westelvoort, ter plaatse gnd die Loefortse 

Hoeve, tussen Jacobus Oden enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(6) 4 lopen land aldaar, tussen Arnoldus van den Berge enerzijds en 

Johannes bv Paulus gnd Keijsters anderzijds, zoals deze 8 lopen en 4 

lopen daar gelegen zijn; de uitgifte geschiedde voor (a) 12 pond 6 

schelling gemeen geld aan de stad Den Bosch, (b) 8 pond gemeen geld 

aan de kerkfabriek van Sint-Jan in Den Bosch, (c) 9 penning oude 

cijns uit voornoemde 12 lopen land, (d) 1/7 deel van een b-erfcijns 

van 40 schelling geld aan Ghisbertus Lijsscap de jongere, van een weg 

die daar ligt, (e) 4 penning aan de naburen van Rosmalen, en thans 

voor (f) een n-erfpacht van 9 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren. Slechts op te geven met 18 mud rogge aan 

eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes Kersmaker XI iugera #terre# sita in parochia de Roesmalen 

(dg: inter) iuxta locum die Loefortsthoeve! (dg: inter hereditatem) 

ex uno et inter communem aquaductum dictum weteringe ex alio item 

octo iugera terre sita inter communem plateam ex uno et inter 

communem aggerem ex alio item XIIII iugera terre sita in loco 

dicto Molenbroec inter hereditatem cuiusdam dicti Sluijters 

Berniers soen ex uno et inter hereditatem Johannis van der 

Drieborch ex alio item X iugera terre sita in dicto loco 

Molenbroec vocato inter hereditatem Henrici de Uden ex uno et 

inter hereditatem dicti Johannis van der Drieborch ex alio item 

(dg: duo) octo lopinatas terre siliginee (dg: sitas in) dictas die 

Westelvoert sitas in loco dicto die Loefortsche Hoeve inter 

hereditatem Jacobi Oden ex uno et inter communem plateam ex alio 

item quatuor lopinatas terre sitas ibidem inter hereditatem 

Arnoldi van den Berge ex uno et inter hereditatem Johannis fratris 

Pauli dicti Keijsters ex alio in ea quantitate !quantitate dicte 

VIII lopinate et quatuor lopinate terre ibidem sunt site ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni (dg: -s) filio 

quondam Johannis dicti Goeswijns soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro XII libris et sex solidis #communis pagamenti# 

oppido de Busco et pro octo libris #communis pagamenti# fabrice 

ecclesie sancti Johannis in Busco exinde solvendis (dg: d) et pro 

novem denariis antiqui census ex dictis (dg: XI) XII lopinatis 

terre solvendis et pro septima parte hereditarii census XL 

solidorum monete Ghisberto Lijsscap juniori de quadam via ibidem 

sita solvendi #et pro quatuor denariis vicinis de Roesmalen 

exinde# dandis etc et pro hereditaria paccione novem modiorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in Busco tradenda ex premissis promittens 

waramdiam pro premissiset aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et non resignabit nisi cum (dg: dupla pa) XVIII modiis 

siliginis solvendis primodicto Johanni dandis. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 157v 05 do 15-11-1380. 

Walramus zvw hr Walramus van Benthen gaf uit aan Jacobus zvw Johannes 

van den Noddenvelt 3 stukken land in Heeswijk, ter plaatse gnd in het 

Heeswijkse Veld, (1) beiderzijds tussen erfgoed van het Geefhuis in 

Den Bosch, (2) tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds 

en erfgoed van de kerk van Heeswijk anderzijds, (3) tussen erfgoed 

van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Theodericus Writer 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 7 lopen 

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

jaar {niet afgewerkt contract}. 

 

Walramus filius (dg: d) quondam domini Walrami de Benthen tres 

pecias terre sitas in parochia de Heeswijc (dg: quarum) in loco 

dicto int Heeswijchsche Velt quarum una inter !mense sancti 

spiritus in Busco ex utroque latere altera inter hereditatem dicte 

mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem 

ecclesie de Heeswijc ex alio et tercia inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Writer ex alio sunt site ut dicebat dedit ad hereditariam! Jacobo 

filio quondam Johannis van den Noddenvelt ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione septem lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et 

primo termino ultra annum ex premissis promittens warandiam pro. 

 

BP 1176 f 157v 06 do 15-11-1380. 

Johannes van Dordrecht en Johannes van Neijnsel beloofden aan 

Philippus Jozollo 32 schilden met Kerstmis aanstaande te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Johannes de Dordrecht et Johannes de Neijnsel promiserunt Philippo 

Jozollo XXXII scuta ad nativitatis Domini proxime! pena II. Testes 

Sta et Lisscap datum in die Elisabet. 

 

BP 1176 f 157v 07 do 15-11-1380. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+ 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 157v 08 do 15-11-1380. 

Johannes van Woesic, Pijramus zv Johannes van Gherwen en zijn broer 

Theodericus beloofden aan voornoemde Philippus Jozollo 300 oude 

schilden, met Vastenavond (di 26-02-1381) te betalen, op straffe van 

12. 

 

Johannes de Woesic Pijramus filius Johannis de Gherwen et 

Theodericus eius frater promiserunt dicto Philippo IIIc aude scilde 

ad carnisprivium pena XII. Testes (dg: St) datum supra. 

 

BP 1176 f 157v 09 do 15-11-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 157v 10 di 20-11-1380. 

Henricus Egens van Herwinen en Henricus Graet zv Gerardus Loij 

beloofden aan jkvr Gertrudis van Nuwelant 55½ oude schild, een helft 

te betalen met Sint-Petrus Stoel en de andere helft met Sint-Jan 

aanstaande. 
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Henricus Egens de Herwinen et Henricus Graet filius Gerardi Loij 

promiserunt domicelle Gertrudi de Nuwelant LV et dimidium aude 

scilde seu valorem mediatim Petri ad cathedram et mediatim 

Johannis proxime persolvenda. Testes Sta et Scilder datum (dg: 

tercia) in crastino Elizabeth. 

 

BP 1176 f 157v 11 di 20-11-1380. 

Marcelius gnd Ridderken en Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofden 

aan Zegerus van Puppul 20 Dordrechtse dobbel met Sint-Jan aanstaande 

te betalen. 

 

Marcelius dictus Ridderken et Arnoldus Stamelart de Penu 

promiserunt Zegero de Puppul XX Dordrecht dobbel seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes dictus Sta et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 157v 12 di 20-11-1380. 

Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier droeg over aan Henricus zvw 

Godefridus Dicbier een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit een huis, hofstad en tuin, in Dinther, naast 

een hoeve van de vrouwe van Helmond gnd ten Wijer, welke cijns 

voornoemde wijlen Johannes gekocht had van Theodericus gnd Cloeds van 

Dijnther. Er was achterstallige cijns. 

 

Henricus Dicbier filius quondam Johannis Dicbier hereditarium 

censum XXti solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis de quadam domo domistadio et orto cum eorum attinentiis 

omnibus et singulis sitis in parochia de Dijnther iuxta quendam 

mansum domine de Helmont dictum vulgaliter ten (dg: Wer) Wijer 

quem censum dictus quondam Johannes erga Theodericum dictum Cloeds 

de Dijnther acquisiverat emendo prout in litteris #et quem censum 

nunc ad se spectare dicebat# supportavit Henrico filio quondam 

Godefridi Dicbier cum litteris et jure et arrestadiis promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Vere 

et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 157v 13 di 20-11-1380. 

Johannes gnd van Kuijc zvw hr Johannes gnd van Mijerop ridder droeg 

over aan Everardus van Onstaden, tbv hem en Johannes Keijser, 600 

gulden hellingen, aan hem beloofd door Johannes gnd Zerijs van Erpe. 

 

Johannes dictus de Kuijc filius quondam domini Johannis dicti de 

Mijerop militis sexingentos florenos aureos dictos gulden hellinge 

boni auri et (dg: iusti) gravis ponderis seu valorem eorundem in 

alio pagamento promissos sibi a Johanne dicto Zerijs de Erpe prout 

in litteris supportavit Everardo de Onstaden ad opus sui et ad 

opus Johannis Keijser cum litteris et jure. Testes Sta et Scilder 

datum supra. 

 

1176 mf4 F 08 f.158. 

 Quarta post Elizabeth: woensdag 21-11-1380. 

 in festo Cecilie: donderdag 22-11-1380. 

 

BP 1176 f 158r 01 wo 21-11-1380. 

Johannes van Bucstel zvw pape Jan verklaarde ontvangen151 te hebben 

155 oude schilden in afkorting van 275 oude schilden, aan hem beloofd 

door Johannes Oem van Buchoven, hr Theodericus Rover ridder en 

                         
151 Zie ← BP 1176 f 134v 02 ma 02-07-1380, betaling van 20 oude 

schilden. 
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Leonius van Langvelt. 

 

[152Johannes de Bucstel] filius quondam pape Jan palam recognovit 

sibi fore satisfactum centum et LV aude scilde in abbreviationem 

ducentorum et [septuaginta quinque aude] scilden promissorum sibi 

a Johanne (dg: de) Oem de Buchoven domino Theoderico Rover milite 

et Leonio de Langvelt ut dicebat. Testes Sta et Vere datum quarta 

post Elizabeth. 

 

BP 1176 f 158r 02 do 22-11-1380. 

Hr Johannes van Eijndhouts priester verkocht aan Johannes gnd Dekens 

van Helmont, tbv Gerardus gnd Steenbeckers van Helmont, een 

n-erfcijns van 3 pond, licht geld waarmee in Mierlo brood en bier 

worden gekocht, met Lichtmis in Mierlo te betalen, gaande uit de 

helft in goederen die waren van wijlen Walterus die Wilde, waarin 

Katherina Rovers is gestorven, in Someren, tussen de gemeint 

enerzijds en kvw Nijcholaus van der Ouver anderzijds, deze helft 

belast met grondcijnzen en een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Someren.  De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Dekens. 

 

Dominus Johannes de Eijndhouts presbiter hereditarie vendidit 

Johanni dicto Dekens de Helmont ad opus (dg: Ger) Gerardi dicti 

Steenbeckers de Helmont hereditarium censum trium librarum #levis# 

monete #pro qua panis et cervisia ementur in Mierle pro tempore# 

solvendum hereditarie purificatione et in parochia de Mierle 

tradendum ex (dg: bonis) medietate ad dictum venditorem spectante 

in bonis #que# (dg: quondam) fuerant quondam Walteri die Wilde et 

in quibus Katherina Rovers decessit sitis in parochia de (dg: 

Mierle inter) Zoemeren inter (dg: hereditatem) communitatem ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Nijcholai van der Ouver 

(dg: ..) ex alio et ex attinentiis dicte medietatis dictorum 

bonorum quoque sitis ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus domini fundi et 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Zoemeren 

ex dicta medietate prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Sta et Lijsscap datum in festo #Cecilie#. Traditur dicto Johanni 

Dekens. 

 

BP 1176 f 158r 03 do 22-11-1380. 

Johannes Rover zvw hr Gheerlacus en Willelmus Coptiten beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 50 oude Franse schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 26-02-1381) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes Rover filius quondam domini Gheerlaci Willelmus Coptiten 

promiserunt Philippo Jozollo etc L aude scilde Francie ad 

carnisprivium proxime persolvenda sub pena V. Testes Sta et 

Lijsscap datum in festo Cecilie. 

 

BP 1176 f 158r 04 do 22-11-1380. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 158r 05 do 22-11-1380. 

Arnoldus gnd Noude Ghijskens soen van Andel maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Johannes Hent met zijn 

goederen. 

 

                         
152 Aanvulling op basis van BP 1176 f 134v 02. 
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Solvit 2 plack. 

Arnoldus dictus Noude Ghijskens soen #de Andel# omnes vendiciones 

et alienaciones factas a Johanne Hent cum suis bonis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 158r 06 do 22-11-1380. 

Amelius Nouden soen verkocht aan Johannes van Os zvw Goeswinus van Os 

alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

zuster Elizabeth ev Jacobus zv Willelmus Heirde, resp. die aan hem 

zullen komen na overlijden van voornoemde Jacobus. 

 

Amelius Nouden soen omnia bona tam mobilia quam immobilia 

hereditaria et parata sibi de morte quondam Elizabeth sue sororis 

uxoris olim Jacobi filii Willelmi Heirde successione advoluta et 

post mortem dicti Jacobi advolvenda quoque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat (dg: ut) hereditarie vendidit Johanni de Os 

filio quondam Goeswini de Os promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1176 f 158r 07 do 22-11-1380. 

Margareta dvw Theodericus van Hees verkocht aan Margareta wv 

Goeswinus van Os een n-erfcijns van 11 schelling geld, een helft te 

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

huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Jacobus gnd Willems soen enerzijds en erfgoed van Willelmus van der 

Hullen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 39 schelling voornoemd geld. 

 

Margareta filia quondam Theoderici de Hees cum tutore hereditarie 

vendidit Margarete relicte quondam Goeswini de Os hereditarium 

censum XI solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem Jacobi dicti Willems soen ex uno et 

inter hereditatem Willelmi van der Hullen ex alio ut dicebat 

promittens cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis et hereditario censu XXXIX solidorum 

dicte monete exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 158r 08 do 22-11-1380. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Johannes gnd Smit van Hedechusen, 

deden afstand van alle geschillen, waarmee zij Mijchael Truden soen 

van Thede lastig kunnen vallen, wegens het testament van wijlen 

Rodolphus gnd Roef zv Yda Smedekens van Bucstel als anderszins, en 

van alle geschillen, hoe dan ook, waarmee zij voornoemde Mijchael 

lastig kunnen vallen. 

 

Johannes et Henricus fratres (dg: fi) liberi quondam Johannis (dg: 

Smets) dicti Smit de Hedechusen super (dg: omnibus bonis eis) 

omnibus causis et impeticionibus quibus ipsi (dg: Me) Mijchaelem 

Truden soen de Thede impetere possent in judicio spirituali vel 

seculari (dg: ta) tam occacione testamenti quondam Rodolphi dicti 

Roef filii Yde Smedekens de Bucstel (dg: ..) quam alias (dg: 

impetere p) quovismodo et ac super omnibus aliis causis et 

impeticionibus quibus ipsi dictum dictum Mijchaelem impetere 

possent ad opus dicti Mijchaelis renunciaverunt promittentes ratam 

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

 

BP 1176 f 158r 09 do 22-11-1380. 

Johannes van Vlimen en Johannes Lijsscap zvw Thomas Valant beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 24 oude Franse schilden met Vastenavond 
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aanstaande (di 26-02-1381) te betalen op straffe van 2. 

 

Johannes de Vlimen et Johannes Lijsscap filius quondam Thome 

Valant promiserunt Philippo Jozollo etc XXIIII aude scilde Francie 

ad carnisprivium proxime persolvenda sub pena II. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 158r 10 do 22-11-1380. 

Batha dvw Wouterus van Nuenrebeke beloofde aan Andreas van Audrigem 

25 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Batha filia quondam Wouteri de Nuenrebeke promisit Andree de 

Audrigem XXV Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 158r 11 do 22-11-1380. 

Zanderus gnd Deenkens soen en zijn vrouw Cristina dvw Lodovicus van 

Druenen verkochten aan Goeswinus Lodekens soen de helft in een kamp 

in Maren, ter plaatse gnd Op het Nieuweland, tussen de plaats gnd die 

Gansheuvel enerzijds en een kamp van wijlen Reijnerus gnd van den 

Loten van Maren anderzijds, belast met de onraad. Zebertus gnd 

Lodewijchs soen deed afstand. 

 

Zanderus dictus Deenkens soen (dg: duo iugera terre #medietatem ad 

se spectantem in quodam campo) maritus legitimus ut asserebat 

Cristine sue uxoris filie quondam Lodovici de Druenen et dicta 

Cristina cum eodem tamquam cum tutore medietatem ad se spectantem# 

#in quodam campo# sito in parochia de Maren in loco #dicto# Opt 

Nuwelant inter locum dictum die Ganshoevel ex uno et inter campum 

quondam Reijneri dicti van den Loten (dg: ex alio) de Maren ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Goeswino Lodekens soen 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus 

dictis onraet infra terram sitis ad dictam medietatem de jure 

spectantibus. Testes datum supra. Quo facto Zebertus dictus 

Lodewijchs soen (dg: et Cristina eius soror cum tutore) super 

dicta medietate et jure ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens (dg: cum tutore) #ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere#. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 158r 12 do 22-11-1380. 

Voornoemde Zanderus verkocht aan Goeswinus Lodekens soen, tbv 

Ludovicus bv voornoemde Goeswinus, 1 morgen land in Maren, ter 

plaatse gnd die Maarse Beemden, ter plaatse gnd in Goesen Hoeve, 

belast met onraad. 

 

Dictus Zanderus (dg: h) unum juger terre #ad se spectans# situm in 

parochia de Maren in loco dicto die Maerssche Beemde in loco dicto 

in Goesen Hoeve #in ea quantitate# (dg: inter) prout ibidem situm 

est ut dicebat hereditarie vendidit Goeswino Lodekens soen ad opus 

Ludovici fratris dicti Goeswini promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet infra terram 

sitis ad hoc de jure spectantibus ut dicebat. 

 

BP 1176 f 158r 13 do 22-11-1380. 

Henricus Loze verkocht aan hr Egidius Meijssen soen priester een 

b-erfcijns van 10 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) 

een huis en tuin in Oss, tussen Johannes bv Rutgherus gnd Pijn van 

Derenborch enerzijds en Hubertus knecht van hr Godefridus van Os 

ridder anderzijds, (2) een stuk land, 12 lopen rogge groot, aldaar, 

tussen Theodericus zv voornoemde hr Godefridus enerzijds en Hermannus 

zv Wijnricus gnd Custer anderzijds, (3) een stuk land, 5 lopen rogge 
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groot, aldaar, tussen Weijndelmoedis van Goch enerzijds en kvw 

Henricus Vilt anderzijds, aan hem verkocht door Rutgherus Pijn. 

 

Henricus Loze hereditarium censum decem librarum monete solvendum 

nativitatis Johannis ex domo et orto sito in parochia de Os inter 

hereditatem Johannis fratris Rutgheri dicti Pijn de Derenborch ex 

uno et inter hereditatem Huberti famuli domini Godefridi de Os 

militis ex alio et ex pecia! duodecim lopina siliginis annuatim in 

semine capiente sita ibidem inter hereditatem Theoderici filii 

dicti domini Godefridi ex uno et inter hereditatem Hermanni filii 

Wijnrici dicti Custer ex alio necnon ex quadam pecia terre quinque 

lopina siliginis in semine capiente sita ibidem inter hereditatem 

Weijndelmoedis de Goch ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici (dg: Vilt) Vilt ex alio venditos sibi a dicto 

Rutghero Pijn prout in litteris hereditarie vendidit domino (dg: 

Marcelio) Egidio Meijssen soen presbitro supportavit cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 158r 14 do 22-11-1380. 

Henricus Loze zvw Johannes Loze verkocht aan hr Egidius Meijssen soen 

priester een b-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit 2 morgen land in Esch, ter plaatse gnd Scoude Beemd, 

tussen Johannes Weijlen soen enerzijds en een gemene weg aldaar 

anderzijds, aan hem verkocht door Rutgherus Pijnne van Derenborch. 

 

Henricus Loze #filius quondam Johannis Loze# hereditarium censum 

trium librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis 

ex duobus iugeribus terre sitis in parochia de Esse ad locum 

dictum Scoude Beemt inter hereditatem Johannis Weijlen soen ex uno 

et inter (dg: h) communem plateam (dg: ex alio) ibidem jacentem ex 

alio venditum sibi a Rutghero (dg: Pij) Pijnne de Derenborch prout 

in litteris hereditarie vendidit domino Egidio Meijssen soen 

presbitro cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 158r 15 do 22-11-1380. 

Ludekinus van den Valgaet en Jacobus Dunnencop beloofden aan 

Marcelius van Os, tbv hem, Arnoldus Heijne en broeder Nijcholaus van 

der Nuwenvart, 10 gulden peter met Lichtmis aanstaande te betalen. 

 

Ludekinus van den Valgaet et Jacobus Dunnencop promiserunt 

Marcelio de Os ad opus sui et ad opus Arnoldi Heijne et fratris 

Nijcholai van der Nuwenvart seu alterius eorum X gulden peter ad 

purificationem proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 158r 16 do 22-11-1380. 

Johannes van Enghelant beloofde aan zijn broer Nijcholaus gnd Nijcoel 

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

helft met Allerheiligen aanstaande. 

 

Johannes de Enghelant promisit super omnia Nijcholao dicto Nijcoel 

suo fratri centum Brabant dobbel mediatim Johannis et mediatim 

omnium sanctorum proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 158r 17 do 22-11-1380. 

Johannes Otten soen van Dijnter en Albertus Loze van Dijnter 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 40½ Brabantse dobbel met 

Vastenavond aanstaande (di 26-02-1381) te betalen op straffe van 4. 
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Johannes Otten soen de Dijnter et Albertus Loze de Dijnter 

promiserunt Philippo Jozollo etc XL et dimidium Brabant dobbel ad 

carnisprivium proxime persolvendos sub pena IIII. Testes datum. 

 

BP 1176 f 158r 18 do 22-11-1380. 

Johannes zvw Henricus gnd Alarts soen verkocht aan Henricus 

Weijgherganc een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd die Loe, 

tussen voornoemde Henricus Weijgherganc enerzijds en Johannes van 

Berlikem, Ghibo Herinc en voornoemde Henricus Weijgherganc 

anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti Alarts soen (dg: per) peciam 

terre (dg: terre) sitam in parochia de Berlikem in loco dicto die 

Loe inter hereditatem Henrici Weijgherganc ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Berlikem Ghibonis Herinc et dicti Henrici 

Weijgherganc ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico 

Weijgherganc promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 158r 19 do 22-11-1380. 

Andreas zv Lambertus Zannen soen ev Elizabeth dvw Rutgherus van 

Ghemert verkocht aan Johannes zvw voornoemde Rutgherus van Ghemert 

het deel, dat aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van 

Marcelius van den Haselberch en diens vrouw Elizabeth, grootouders 

van eerstgenoemde Elizabeth, in (1) goederen gnd Hazelberg, in 

Dinther, en in (2) een beemd van voornoemde wijlen Marcelius, in 

Veghel, ter plaatse gnd die Nieuwe Hoeve, belast met lasten. 

 

Andreas filius Lamberti Zannen soen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam Rutgheri de Ghemert 

(dg: peciam partem ad se spec) #totam partem et omne jus# sibi et 

dicte sue uxori de morte quondam (dg: Elizabeth) Marcelii quondam 

van den Haselberch et Elizabeth sue uxoris avi et avie primodicte 

Elizabeth successione advolutas (dg: in medietate in medietate) in 

bonis dictis Hazelberch sitis in parochia de Dijnter et in prato 

dicti quondam Marcelii sito in parochia de Vechel in loco dicto 

die Nuwe Hoeve ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio dicti 

quondam Rutgheri de Ghemert promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis oneribus exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 158r 20 do 22-11-1380. 

Egidius zv Henricus Moelner van Herlaer ev Margareta wv Walterus van 

den Kerchoeve van Ghestel maande 3 achterstallige jaren van een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan Johannes van den Eijnde, 

tbv voornoemde Walterus, verkocht door Johannes zvw Barnierus van den 

Yvenlaer. 

 

Solvit 2 plack. Scabini noluerunt. 

Egidius filius Henrici Moelner de Herlaer maritus legitimus ut 

asserebat Margarete sue uxoris relicte quondam Walteri van den 

Kerchoeve de Ghestel hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco venditam (dg: s) Johanni van den Eijnde ad opus 

dicti Walteri (dg: prout in litteris mo) a Johanne filio quondam 

Barnieri van den Yvenlaer prout in litteris monuit de tribus 

annis. Testes Sta et Lijsscap datum supra. 

 

1176 mf4 F 09 f.158v. 

 in crastino Clementis: zaterdag 24-11-1380. 

 

BP 1176 f 158v 01 do 22-11-1380. 

....... van Beest, Johannes van der After, Henricus Ghenen soen, 
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Nijcholaus van Wisschart, Henricus Bubben soen en Adam gnd Daem.. 

beloofden aan Nijcholaus gnd Coel van Bucstel 21 pond groten en 12 

pond kleine penningen, 25 gulden peter voor 4 pond groten gerekend, 

met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

....... de Beest Johannes van der After Henricus Ghenen soen 

Nijcholaus de Wisschart Henricus Bubben soen Adam dictus Daem.. 

....... promiserunt Nijcholao dicto (dg: Col) Coel de Bucstel XXI 

libras grossorum et duodecim libras parvorum denariorum scilicet 

XXV gulden peter pro (dg: qualibet) #quatuor# libris grossorum 

computato ad nativitatis Johannis proxime persolvendas. Testes Sta 

et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 158v 02 do 22-11-1380. 

Arnoldus van Beke nz verkocht aan Johannes en Henricus, kv Ghisbertus 

gnd Ghisel van Eirde, een kamp in Schijndel, ter plaatse gnd Eirde, 

tussen wijlen Gerardus Coptiten enerzijds en Henricus gnd Middelrode 

van der Aa en kv Ghibekinus van der After anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan een kamp gnd die 

Bueken. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis quendam campum situm in parochia 

de Scijnle in loco dicto (?dg: dicto) Eirde inter hereditatem 

quondam Gerardi Coptiten ex uno et inter hereditatem Henrici dicti 

Middelrode van der Aa et liberorum Ghibekini van der After ex alio 

tendentem cum uno fine ad communitatem et cum alio fine ad (dg: 

hereditatem) campum dictum die Bueken ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni et Henrico liberis Ghisberti dicti Ghisel de 

Eirde promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de 

allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 158v 03 do 22-11-1380. 

Johannes Otten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Otten soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 158v 04 do 22-11-1380. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkoper 45 Brabantse 

dobbel met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt dicto venditori XLV Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 158v 05 do 22-11-1380. 

Petrus Mersman van Os verkocht aan Franco zvw Franco van Os 3½ hont 

land in Oss, ter plaatse gnd die Moers Beemd, tussen Geza van Goch 

enerzijds en kv Arnoldus gnd Bernts soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan de weg gnd Tiende Weg. 

 

Petrus Mersman de Os tria et dimidium hont terre sita in parochia 

de Os in loco dicto die Moers Beemt inter hereditatem (dg: Gerardi 

de) Geze de Goch ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: qu) 

Arnoldi dicti Bernts soen ex alio ut dicebat tendentia cum uno 

fine ad viam dictam Tiende Wech ut dicebat hereditarie vendidit 

Franconi filio quondam Franconis de Os promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 158v 06 do 22-11-1380. 

Johannes zvw Willelmus gnd Meester verkocht aan Walterus van Hijntam 

een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 
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te leveren, gaande uit een beemd gnd die Roet Beemd, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Beilver, beiderzijds tussen Margareta van Best, belast 

met 14 penning 1 ort oude cijns. 

 

Johannes filius quondam Willelmi dicti Meester hereditarie 

vendidit Waltero de Hijntam hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco tradendam ex prato dicto die Roet Beemt sito in parochia 

de Berlikem in loco dicto Beilver inter hereditatem Margarete de 

Best ex (dg: uno et inter hereditatem) utroque latere ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis XIIII denariis #et uno ort# antiqui (dg: domino d...... 

Lode) census exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 158v 07 do 22-11-1380. 

Johannes zvw Willelmus Meester beloofde aan Walterus van Hijntam 20 

mud hop, Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande te leveren. 

 

Johannes filius quondam Willelmi Meester promisit super omnia 

Waltero de Hijntam XXti modios lupule #mensure de Busco# ad Martini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 158v 08 do 22-11-1380. 

Walterus zv Walterus gnd van Hijntham droeg over aan Lambertus zvw 

Lambertus Smit van Middelrode een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

die Johannes gnd Cluet beloofd had aan eerstgenoemde Walterus, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Johannes. 

 

Walterus filius Walteri dicti de Hijntham hereditarium censum XL 

solidorum monete quem Johannes dictus Cluet promisit se daturum et 

soluturum primodicto Waltero hereditarie purificatione ex omnibus 

et singulis bonis dicti Johannis ubicumque locorum consistentibus 

sive sitis ab ipso ad presens habitis seu imposterum acquirendis 

prout in litteris hereditarie supportavit Lamberto filio quondam 

Lamberti Smit de Middelrode cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1176 f 158v 09 do 22-11-1380. 

Walramus van Benthem beloofde aan Pijramus gnd Moers zv Johannes van 

Gherwen 300 oude Franse schilden na maning te betalen. 

 

Walramus de Benthem promisit super omnia Pijramo dicto Moers filio 

Johannis de Gherwen CCC aude scilde Francie seu valorem ad 

monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 158v 10 do 22-11-1380. 

Gerardus Hac bakker droeg over aan Johannes Basijn zvw Rodolphus van 

Duer bakker de helft van 5 morgen land op de plaats gnd op die Vaart, 

tussen Conrardus Writer en Hermannus Bac leerbewerker enerzijds en 

Katherina wv Ludovicus zv Albertus gnd van Bussel en Johannes bv 

voornoemde Ludovicus anderzijds, aan hem overgedragen door Godefridus 

Posteel en Arnoldus Berwout. 

 

Gerardus Hac pistor medietatem quinque iugerum terre sitorum supra 

locum dictum (dg: di) communiter op die Vaert inter hereditatem 

Conrardi Writer et Hermanni Bac frunitoris ex uno et inter 

hereditates Katherine relicte quondam (dg: Ludo) Ludovici filii 

Alberti dicti de Bussel et Johannis fratris eiusdem Ludovici ex 

alio supportatam sibi a Godefrido Posteel et Arnoldo Berwout prout 
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in litteris hereditarie supportavit Johanni Basijn filio quondam 

(dg: Pro) Rodolphi de Duer pistoris cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sta et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 158v 11 do 22-11-1380. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Gerardus Hacken 18½ oude 

schild met Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Gerardo Hacken XVIII et dimidium 

aude scilde ad Remigii proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 158v 12 do 22-11-1380. 

Lambertus zvw Godefridus Fruwel droeg over aan zijn moeder Katherina, 

voor de duur van haar leven, ¼ deel in de windmolen in Schijndel en 

in de watermolen gnd te Steen in Berlicum. 

 

Solvit 3 plack. 

Lambertus filius quondam Godefridi Fruwel quartam partem ad se 

spectantem in (dg: o) molendino venti #sito in parochia de 

Scijnle# et molendino auqatili dicto te Steen sito in parochia de 

Berlikem cum suis attinentiis supportavit Katherine sue matri ab 

eadem ad suam vitam possidendam et non ultra promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 158v 13 do 22-11-1380. 

Johannes van den Kerchove maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Johannes van Bijnderen met zijn goederen. 

 

Johannes van den Kerchove omnes vendiciones et alienaciones a 

Johanne de Bijnderen cum suis bonis calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 158v 14 do 22-11-1380. 

Johannes Lauwart van Macharen verkocht aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem 7 hont land in Macharen, tussen Wijerus van der Velden 

enerzijds en Arnoldus Coet anderzijds, belast met 1 oude groot per 

morgen. 

 

Johannes Lauwart de Macharen septem hont terre sita in parochia de 

Macharen inter hereditatem Wijeri van der Velden ex uno et inter 

(dg: Ard) hereditatem Arnoldi Coet ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Godefrido filio quondam Andree de Berlikem promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso antiquo (dg: 

ex) de quolibet iugero de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 158v 15 do 22-11-1380. 

Rutgherus zvw Nijcholaus zv Rutgherus molenaar van Zonne de oudere 

droeg over aan Mijchael zvw Walterus gnd Peters soen en Nijcholaus 

zvw Rutgherus molenaar de jongere een erfpacht van 8 lopen rogge, 

maat van Son, die voornoemde Mijchael met Lichtmis in Son moet 

leveren aan eerstgenoemde Rutgherus, gaande uit de helft van een 

beemd gnd Moerlake, in Son, tussen erfgoed van het klooster van 

Bijnderen enerzijds en het water gnd die Dommel anderzijds. 

 

Rutgherus filius quondam Nijcholai filii Rutgheri multoris de 

Zonne senioris hereditariam paccionem octo lopinorum siliginis 

mensure de Zonne quam Mijchael filius quondam Walteri dicti Peters 

soen primodicto Rutghero solvere tenetur annuatim purificatione et 

in Zonne tradendam ex (dg: prato dicto) medietate prati dicti 

Moerlake siti in parochia de Zonne inter hereditatem conventus de 
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Bijnderen ex uno et inter (dg: hereditatem conven) aquam dictam 

die Dommel ex alio ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Mijchaeli et Nijcholao filii quondam Rutgheri multoris junioris 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1176 f 158v 16 za 24-11-1380. 

Amelius gnd Specier gaf uit aan Johannes van den Kolke (1) 5 stukken 

land in Rosmalen, (1a) ter plaatse gnd Oostakker, tussen Willelmus 

Copiten enerzijds en Willelmus van Beke anderzijds, (1b) aldaar, 

tussen Ghisbertus Lijsscap enerzijds en wijlen Goeswinus Herinc 

anderzijds, (1c) ter plaatse gnd Kattenbos, tussen wijlen Matheus 

Becker enerzijds en kv Nijcholaus gnd Ems soen anderzijds, (1d) ter 

plaatse gnd Hondsberg, tussen een gemene weg enerzijds en wijlen 

Willelmus Scilder anderzijds, (1e) ter plaatse gnd Gerstland, tussen 

wijlen Gheerlacus met den Brode en zijn mede-erfgenamen enerzijds en 

Godefridus van den Colke en Elizabeth Meesters anderzijds, (2) een 

tuin in Rosmalen, ter plaatse gnd aan den Kolk, tussen Ghibo Hels 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een stuk land in 

Rosmalen, aan de plaats gnd Ouver Kolk, tussen erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Aleijdis Goetkijnts en Elizabeth 

Cleijs anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 3 roeden 

waterlaat, (b) 10 zester rogge, Bossche maat, (c) een n-erfcijns van 

2 Brabantse dobbel, 4 schelling geld en 3 hoenderen, met Sint-Andreas 

in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar. Slechts op te 

geven met 12 Brabantse dobbel aan voornoemde Amelius en met eventuele 

achterstallige termijnen. 

 

Amelius dictus Specier (dg: quitus) quinque pecias terre sitas in 

parochia de Roesmalen quarum una in loco dicto Oestacker inter 

hereditatem Willelmi Copiten ex uno et inter! Willelmi de Beke ex 

alio secunda ibidem inter hereditatem Ghisberti Lijsscap ex uno et 

inter hereditatem #quondam# Goeswini Herinc ex alio tercia ad 

locum dictum Cattenbossche inter hereditatem quondam Mathei Becker 

ex uno et inter hereditatem liberorum Nijcholai dicti Ems soen ex 

alio quarta ad locum dictum Hontsberch inter communem viam ex uno 

et inter hereditatem quondam Willelmi Scilder ex alio et quinta in 

loco dicto Gherstlant inter hereditatem quondam Gheerlaci (dg: 

Cnode) #met den Brode# et suorum coheredum ex uno et inter 

hereditatem Godefridi van den Colke et Elizabeth Meesters ex alio 

sunt site atque quendam ortum situm in (dg: dicta) dicta parochia 

ad locum dictum aen den Colke inter hereditatem Ghibonis Hels ex 

uno et inter communem (dg: pl) plateam ex alio item peciam terre 

sitam in dicta parochia (dg: ultra) ad locum dictum Ouver Kolke 

inter hereditatem (dg: quondam) mense sancti spiritus in Busco ex 

uno et inter hereditatem Aleijdis Goetkijnts et Elizabeth Cleijs 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum #et paccionem# 

Johanni van den Kolke ab eodem hereditarie possidendas #+ {BP 1176 

f 158v 17 invoegen}# pro (dg: XXti lopinis decem lopinis) decem 

sextariorum! siliginis mensure de Busco et pro hereditario censu 

duorum Brabant dobbel et quatuor solidorum monete et (dg: quatuor 

..) #trium# pullorum (dg: censua) dandis sibi ab alio hereditarie 

Andree #et in Busco tradendis et primo ultra annum# promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et later repromisit et 

non resignabit nisi cum XII Brabant dobbel semel dicto Amelio 

dandis et cum arrestadiis si que pertunc defecerint. Testes 

Scilder et Ouden datum in crastino Clementis. 

 

BP 1176 f 158v 17 za 24-11-1380. 

{Invoegen in BP 1176 f 158v 16}. 

pro tribus virgatis dictis (dg: wet) roeden aqueductus ad premissa 
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spectantibus. 

 

BP 1176 f 158v 18 ±za 24-11-1380. 

Andreas zvw Petrus zv Henricus Demoeden soen verkocht aan Johannes 

zvw Bernardus van Overmere de navolgende erfgoederen gelegen onder 

Oss, (1) 1 zesterzaad roggeland ter plaatse gnd Westerveld, tussen 

Robbertus Hennen soen enerzijds en Albertus Hennen soen anderzijds, 

(2) 1 zesterzaad roggeland, beiderzijds tussen Johannes Demoeden 

soen, (3) de helft van 6 lopen roggeland, op de plaats gnd op die 

Halve Morgen, beiderzijds tussen voornoemde Johannes Demoeden, te 

weten de benedenste helft, (4) de helft van 1½ morgen land op de 

gemeint aldaar, achter de plaats gnd Mekelendonk, tussen Johannes? 

van der After enerzijds en wijlen Henricus Vilt anderzijds, te weten 

de helft richting de plaats gnd Mekelendonk, welke erfgoederen aan 

hem gekomen waren na erfdeling tussen hem en zijn zuster Aleijdis, 

belast met een erfpacht van 9 lopen rogge, Bossche maat, en een 

b-erfcijns van 5 schelling gemeen paijment. 

 

Andreas filius quondam Petri filii Henrici Demoeden soen (dg: 

unam) hereditates infrascriptas sitas infra parochiam de Os primo 

videlicet (dg: se) unam sextaria#tam# terre #siliginee# sitam ad 

locum dictum communiter Westervelt inter hereditatem (dg: H) 

Robberti Hennen (dg: ex) soen ex uno et inter hereditatem Alberti 

Hennen soen ex alio item sextariatam terre siliginee sitam inter 

hereditatem Johannis Demoeden soen ex utroque latere coadiacentem 

item medietatem sex lopinatarum terre siliginee sitarum supra 

locum dictum op die Halve Mergen inter hereditatem dicti Johannis 

Demoeden ex utroque latere scilicet illam medietatem que sita est 

deorsum item medietatem unius et dimidii iugerum terre sitorum 

supra communitatem ibidem retro locum dictum Mekelendonc inter 

hereditatem Johannis? van der After ex uno et inter hereditatem 

quondam Henrici Vilt ex alio scilicet illam medietatem que se 

tendit versus dictum locum Mekelendonc vocatum ut dicebat et que 

hereditates sibi mediante hereditaria divisione prius habita inter 

ipsum et Aleijdem suam sororem cesserunt in partem prout in 

litteris hereditarie vendidit Johanni filio quondam Bernardi de 

Overmere supportavit cum dictis litteris et jure promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis hereditaria paccione 

novem lopinorum siliginis mensure de Busco et hereditario censu 

quinque solidorum communis pagamenti exinde solvendis ....... 

....... ....... ....... datum in festo ........ 

 

BP 1176 f 158v 19 ±za 24-11-1380. 

....... Demoeden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. De brief 

overhandigen aan Johannes Berns? soen. 

 

....... Demoeden soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

Tradetur littera Johanni B[er?]ns soen. 

 

1176 mf4 F 10 f.159. 

 Dominica post Lucie: zondag 16-12-1380. 

 Secunda post Lucie: maandag 17-12-1380. 

 Quarta post Lucie: woensdag 19-12-1380. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 18-12-1380. 

 in crastino Thome: zaterdag 22-12-1380. 

 sabbato post Agate: zaterdag 09-02-1381. 

 

BP 1176 f 159r 01 zo 16-12-1380. 

....... van Gele droeg over aan Sijmon ....... al zijn gerede 

goederen. 
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....... de Gele omnia sua bona mobilia et parata ubicumque locorum 

sita hereditarie supportavit Sij[moni] ....... ....... promittens 

ratam servare. Testes Sta et Boud datum dominica post Lucie. 

 

BP 1176 f 159r 02 zo 16-12-1380. 

Ywanus van Vauderic droeg over aan Franco van Gestel al zijn gerede 

goederen. 

 

Ywanus de Vauderic omnia sua bona mobilia et parata supportavit 

Franconi de Gestel promittens ratam servare. Testes Lonijs et 

Lisscap ....... ....... 

 

BP 1176 f 159r 03 ma 17-12-1380. 

Arnoldus zvw Walterus van der Bruggen gaf uit aan Henricus van der 

Voert en zijn kinderen Henricus en Johannes (1) 2/3 deel in 2 bunder 

beemd, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Nortbroek, tussen Jutta 

dvw Henricus van den Nuwehuze enerzijds en Walterus Matheus soen en 

Walterus van den Loe anderzijds, (2) de helft in 1 bunder in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd Nortbroek, tussen Engbertus van den 

Hezeacker enerzijds en Amelius van Hal anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (a) de hertogencijnzen, en thans voor (b) een 

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

leveren, voor het eerst over een jaar. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Henricus tot onderpand (3) 1 bunder beemd, aldaar, tussen 

Paulus Willems soen enerzijds en Elizabeth van Lier anderzijds, (4) 

een heidekamp aldaar, tussen Walterus van Lier enerzijds en de 

gemeint van Esch anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Walteri van der Bruggen (dg: peciam) duas 

tercias partes ad se spectantes in (dg: uno) duobus bonariis prati 

sitis in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto (dg: Nortb) 

Nortbroec inter hereditatem Jutte filie quondam Henrici van den 

Nuwehuze ex uno et inter hereditatem Walteri Matheus soen et 

Walteri van den Loe ex alio atque medietatem ad se spectantem in 

uno bonario sito in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Engberti van den Hezeacker ex uno et inter hereditatem Amelii de 

Hal ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico van 

der Voert #Henrico et Johanni liberis eiusdem Henrici# ab eodem 

hereditarie possidendas pro censibus domini ducis exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et pro primo termino ultra annum (dg: promittens) et 

in Busco tradenda promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit #(dg: ad)# et ad maiorem 

securitatem dictus Henricus (dg: peciam prati) unum bonarium prati 

situm ibidem inter hereditatem Pauli Willems soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: Willelmi) Elizabeth de Lier ex alio et campum 

merice situm ibidem inter hereditatem Walteri de Lier ex uno et 

inter communitatem de Essche ex alio ut dicebat ut dicebat (dg: 

ad) pro solucione ad pignus imposuit et promiserunt indivisi 

#super omnia# sufficientem facere. Testes Sta et Scilder datum 

secunda post Lucie. 

 

BP 1176 f 159r 04 ma 17-12-1380. 

Henricus van Broechoven en zijn vrouw Mechtildis ....... ....... 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus de Broechoven maritus legitimus Mechtildis ....... 

....... et ipsa cum eodem tamquam cum suo tutore. 
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BP 1176 f 159r 05 ma 17-12-1380. 

Mechtildis wv Henricus van Kessel droeg over aan haar zoon Albertus 

en aan haar schoonzoon Willelmus zv Henricus van Broechoven haar 

vruchtgebruik in de helft, die aan voornoemde wijlen Henricus 

behoorde, in 6 morgen land in Alem, ter plaatse gnd in het Alemse 

Broek, naast de dijk aldaar, waarvan de andere helft behoort aan 

Zebertus gnd Zebe visser. Overhandigen aan voornoemde kinderen en aan 

niemand anders. 

 

Mechtildis relicta quondam Henrici de Kessel cum tutore suum 

usufructum sibi competentem (dg: me) in medietate que ad dictum 

quondam Henricum spectabat in sex jugeribus terre sitis in 

parochia de Alem in loco dicto #int# Alemssche Broec (dg: inter 

hereditatem) iuxta aggerem ibidem et de quibus sex iugeribus terre 

reliqua medietas spectat ad Zebertum dictum Zebe piscatorem ut 

dicebat hereditarie supportavit Alberto suo filio et Willelmo 

filio Henrici de Broechoven eius genero dicte Mechtildis 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sta et Boud datum 2a post Lucie. Detur dictis 

liberis et nulli alteri. 

 

BP 1176 f 159r 06 wo 19-12-1380. 

Albertus zvw Henricus van Kessel en Willelmus zv Henricus van 

Broechoven ev Elisabet dvw voornoemde Henricus van Kessel verkochten 

aan Willelmus Baliaert (1) 4 hont land in Alem, tussen erfgoed van de 

propositus van Alem enerzijds en erfgoed behorend aan de mannen gnd 

van Meren anderzijds, aan voornoemde wijlen Henricus van Kessel 

verkocht door Willelmus gnd Belen soen van Alem, (2) 4 bunder land in 

Alem, in het Broek aldaar, ter plaatse gnd dat Vrijthoefs Geslag, aan 

voornoemde wijlen Henricus van Kessel verkocht door Johannes gnd die 

Joede van Alem, (3) 4 hont land in de dingbank van Alem, ter plaatse 

gnd in het Gemein Broek van Alem, aan voornoemde wijlen Henricus van 

Kessel verkocht door Reijmboldus zvw Alardus gnd Rixen soen, (4) 2 

hont land in Alem, op de gemeint, naast een kamp behorend aan de 

propositus van Alem, aan voornoemde wijlen Henricus van Kessel 

verkocht door voornoemde Willelmus Belen. 

 

(dg: Petrus filius quondam) Albertus filius quondam Henrici de 

Kessel et Willelmus filius Henrici de Broechoven (dg: quatuor hont 

terre sita in parochia de) maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elisabet sue uxoris filie dicti quondam Henrici de Kessel quatuor 

hont terre sita in parochia de Alem inter hereditatem spectantem 

ad propositum de Alem ex uno et hereditatem spectantem ad homines 

dictos de Meren ex alio vendita dicto quondam Henrico de Kessel a 

Willelmo dicto Belen soen de Alem atque quatuor bonaria terre sita 

in dicta parochia in palude ibidem in loco dicto dat Vrijthoefs 

Geslach cum eorum  attinentiis vendita dicto quondam Henrico de 

Kessel a Johanne dicto die Joede de Alem item quatuor hont terre 

sita in jurisdictione de Alem in loco dicto int Ghemeijn Broec de 

Alem vendita dicto quondam Henrico de Kessel a Reijmboldo filio 

quondam Alardi dicti Rixen soen item duo hont terre sita in dicta 

parochia de Alem supra communitatem contigue iuxta campum 

spectantem ad propositum de Alem vendita dicto quondam Henrico de 

Kessel a dicto (dg: W) Willelmo Belen soen prout hec omnia in 

litteris etc hereditarie vendiderunt Willelmo Baliaert 

supportaverunt cum litteris et jure {invoegen BP 1176 f 159r 09}. 

 

BP 1176 f 159r 07 di 18-12-1380. 

Godefridus van Bussel en Henricus Ribben beloofden aan Johannes van 

den Hoevel 4 Hollandse dobbel met Sint-Jan aanstaande te betalen. 
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Godefridus de Bussel et Henricus Ribben promiserunt Johanni van 

den Hoevel IIII Hollant dobbel ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes Boud et Lijsscap datum tercia post Lucie. 

 

BP 1176 f 159r 08 di 18-12-1380. 

De eerste zal Henricus schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit Henricum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 159r 09 wo 19-12-1380. 

{Invoegen in BP 1176 f 159r 06}. 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum et dicti 

quondam Henrici de Kessel deponere. Testes Boud et Lisscap datum 

quarta post Lucie. 

 

BP 1176 f 159r 10 wo 19-12-1380. 

Nicholaus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nicholaus de Kessel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 159r 11 wo 19-12-1380. 

Voornoemde Albertus zvw Henricus van Kessel en Willelmus zv Henricus 

van Broechoven ev Elisabet dvw voornoemde Henricus van Kessel 

verkochten aan Willelmus Baliaert 5 hont 25 roeden land in Alem, in 2 

kampen, (1) het ene behoort aan Zebertus gnd Zebe zv Ludovicus van 

Maren visser, (2) het andere placht te behoren aan voornoemde wijlen 

Henricus van Kessel, met een eind strekkend aan de sloot gnd het 

Wijche Grave en met het andere eind aan Johannes Zeps van Alem, 

tussen een erfgoed gnd Gemein Kamp en een waterlaat, belast met de 

hertogencijns en dijken. Verkopers verklaren geen enkel recht te 

hebben in 1 hont land in voornoemde 2 kampen, uitgezonderd hun recht 

grond uit te mogen graven voor het onderhoud van hun dijken. 

 

(dg: dictus) Dicti Albertus et Willelmus quinque hont et XXV 

virgatas terre dictas roden sitas in parochia de Alem in duobus 

campis ibidem sitis quorum unus ad Zebertum dictum Zebe #filium 

Ludovici de Maren# (dg: sp) piscatorem spectat et alter ad dictum 

quondam Henricum de Kessel spectare consuevit ut dicebant 

#+{invoegen: BP 1176 f 159r 12} (dg: tendentes cum uno fine 

fossatum domini ducis)# hereditarie vendiderunt Willelmo Baliaert 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

ducis exinde solvendo et aggeribus ad premissa spectantibus 

recognoverunt insuper dicti venditores se nullum jus habere in uno 

hont terre sito in dictis duobus campis salvo tamen dictis 

venditoribus toto jure effodiendi terram ad conservacionem aggerum 

dictorum venditorum necessariam. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 159r 12 wo 19-12-1380. 

{invoegen in BP 1176 f 159r 11}. 

tendentes cum uno fine ad fossatum dictum tWijche Grave et cum 

reliquo fine ad hereditatem Johannis Zeps de Alem inter 

hereditatem dictam Gemeijn Camp et inter aqueductum 

 

BP 1176 f 159r 13 wo 19-12-1380. 

Nicholaus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nicholaus de Kessel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 159r 14 wo 19-12-1380. 

Willelmus zv Bela van Alem had destijds verkocht aan Henricus van 
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Kessel een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit 4 hont land in Alem, tussen erfgoed van de propositus van 

Alem enerzijds en erfgoed gnd die Vrijthofse Kampen anderzijds. 

Albertus zv voornoemde Henricus van Kessel en Willelmus zv Henricus 

van Broechoeven beloofden aan Willelmus Baliaert nimmer vanwege 

voornoemde cijns aan te spreken de erfgoederen, gelegen in Alem, die 

voornoemde Willelmus Baliaert verworven had van voornoemde Albertus 

en Willelmus van Broechoeven. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus filius Bele (dg: h) de Alem 

hereditarie vendidisset Henrico de Kessel hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie purificatione ex IIIIor hont 

terre sitis in parochia de Alem inter hereditatem propositi de 

Alem ex uno et inter hereditatem dictam die !die Vrijthofsche Campe 

ex alio prout in litteris constituti coram scabinis infrascriptis 

Albertus filius dicti Henrici de Kessel et Willelmus filius 

Henrici de Broechoeven promiserunt super omnia Willelmo Baliaert 

quod ipsi nec aliquis ex parte eorum hereditates sitas in dicta 

parochia de Alem quas dictus Willelmus Baliaert erga dictos 

Albertum et Willelmum de Broechoeven acquisiverat occacione dicti 

census nunquam impetent vel vexabunt. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 159r 15 za 22-12-1380. 

Cristianus gnd Ludekens soen van Zeelst ev Sophia dvw Henricus! gnd 

Groet Heijn van der Brake verkocht aan Matheus zvw Johannes van den 

Loeken een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, die Nijcholaus 

Scampart en Arnoldus zvw voornoemde Henricus met Lichtmis in Nuenen 

moeten leveren, gaande uit een stuk land in Wetten, ter plaatse gnd 

Penakker, tussen Henricus Stierken en Henricus van der Rosmolen 

enerzijds en kv Henricus van der Aa anderzijds, welke pacht aan hem 

gekomen was na na overlijden van voornoemde Arnoldus!. 

 

Cristianus dictus Ludekens soen de Zeelst maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Sophie sue uxoris filie #quondam# Henrici! 

#dicti Groet Heijn# van der Brake (dg: peciam terre sitam in 

parochia de Wetten in loco dicto Penacker inter hereditatem 

Henrici Stierken ex uno et inter hereditatem Henrici dicti van der 

Aa ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis dicti de 

Goerle atque peciam) hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Nuenen quam #Nijcholaus Scampart# Arnoldus filius 

quondam Henrici predicti (dg: solvendum habuit) #solvere 

tenebantur# hereditarie purificatione et in Nuenen tradendam ex 

pecia terre sita in parochia de Wetten in loco dicto Penacker 

inter hereditatem Henrici Stierken et Henrici van der Rosmolen ex 

uno et inter hereditatem liberorum Henrici van der Aa ex alio ut 

dicebat et quam paccionem sibi et dicte sue uxori de morte dicti 

quondam Arnoldi! successione advolutam esse dicebat hereditarie 

vendidit Mathei (dg: -s) filio (dg: J) quondam Johannis van den 

Loeken promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui dicti (dg: et) quondam Arnoldi! et quorumque heredum 

eiusdem Arnoldi! deponere. Testes Sta et Scilder datum in crastino 

Thome. 

 

BP 1176 f 159r 16 za 22-12-1380. 

Henricus zvw Arnoldus gnd Jans soen ev Heijlwigis dvw Nijcholaus 

Scampart droeg over aan Matheus zvw Johannes van den Loeken voornoemd 

stuk land, dat voornoemde wijlen Nijcholaus in pacht gekregen had van 

Arnoldus zvw Henricus gnd Groet Heijn van der Brake voor een 

b-erfcijns van 40 schelling en een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Wetten, belast met deze cijns en pacht. 
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Henricus filius quondam Arnoldi dicti Jans #soen# maritus et tutor 

legitimus ut aserebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam (dg: C) 

Nijcholai Scampart dictam peciam terre quam dictus quondam 

Nijcholaus erga Arnoldum filium quondam Henrici dicti Groet Heijn 

van der Brake ad paccionem acquisiverat scilicet pro (dg: pro) 

hereditario censu XL solidorum et pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Wetten ut dicebat hereditarie 

supportavit Matheo filio quondam Johannis van den Loeken 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

et dicti quondam Nijcholai et quorumque heredum eiusdem Nijcholai 

deponere exceptis dictis censu et paccione. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 159r 17 za 09-02-1381. 

Reijnerus van Aelst maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door jkr Johannes graaf van Megen. 

 

Solvit 2 plack. 

Reijnerus de Aelst omnes vendiciones et alienaciones factas a 

domicello Johanne comite de Megen calumpniavit. Testes Lijsscap et 

Vere datum #sabbato# post (dg: post) Agate. 

 

1176 mf4 F 11 f.159v. 

 anno LXXX mensis decembris in crastino Thome apostoli: 

  zaterdag 22-12-1380. 

 in vigilia nativitatis Domini: maandag 24-12-1380. 

 in festo beati Stephani: woensdag 26-12-1380. 

 in festo Johannis quod est tercia dies post festum nativitatis

   Domini: donderdag 27-12-1380. 

 

BP 1176 f 159v 01 za 22-12-1380. 

Theodericus zvw Godefridus Sceijvel droeg over aan Henricus van 

Zanbeke snijder een b-erfcijns van 20 pond geld die voornoemde 

Henricus van Zanbeke snijder aan voornoemde Theodericus beloofd had, 

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

gaande uit (1) een huis en erf in Den Bosch, aan de Vismarkt, over de 

brug, direct naast de brug op de voorste hoek van de straat, (2) een 

ledig erfgoed in Den Bosch, over de Visbrug, achter huis en erf van 

wijlen Willelmus Slike, zich lijnrecht uitstrekkend van erfgoed van 

voornoemde Willelmus Slike tot aan een gebouw voor de stadsmuur dat 

daar door Godefridus Posteel is gebouwd, (3) een weg, 8 voet breed, 

tussen voornoemd ledig erfgoed en voornoemd gebouw, (4) een hofstad, 

22 voet breed, aldaar, achter het huis en erf van Adam gnd Tappe, 

strekkend van voornoemd ledig erfgoed tot aan een gemene weg naar de 

gemene beerput. 

 

Theodericus filius quondam Godefridi Sceijvel hereditarium censum 

viginti (dg: solidorum) #librarum# monete quem Henricus de Zanbeke 

sartor promisit se daturum et soluturum dicto Theoderico 

h[ereditarie] mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area 

sita in Busco ad forum piscium ultra pontem contigue iuxta dictum 

pontem super cono anteriore vici ibidem tendentis atque ex quadam 

vacua hereditate sita in Busco ultra pontem piscium retro domum et 

aream quondam Willelmi Slike tendente ibidem linealiter ab 

hereditate dicti Willelmi Slike ad quoddam edificium ante murum 

oppidi de Busco ibidem a Godefrido Posteel edificatum quadam via 

octo pedatas in latitudine continente inter dictam vacuam 

hereditatem et dictum edificium situata atque ex quodam domistadio 

viginti duas pedatas in latitudine continente sito ibidem retro 

domum et aream Ade dicti Tappe tendente a dicta vacua hereditate 

ad communem vicum ibidem tendentem versus communem cloacam prout 

in litteris hereditarie supportavit dicto Henrico (dg: promittens) 
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cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Sta et Lijsscap datum in crastino 

Thome. 

 

BP 1176 f 159v 02 za 22-12-1380. 

Godefridus Sceijvel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Sceijvel (dg: di) prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 159v 03 za 22-12-1380. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Theodericus een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis 

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

aanstaande, gaande uit voormelde goederen. 

 

Dictus Henricus promisit se daturum et soluturum dicto Theoderico 

hereditarium censum XX solidorum monete hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis 

Johannis proxime ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 159v 04 za 22-12-1380. 

Henricus van Zulikem beloofde aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem 

86 oude schilden153 met Sint-Jan aanstaande (24-06-1381) te betalen. 

 

Henricus de Zulikem promisit Godefrido filio quondam Andree de 

Berlikem LXXXVI aude scilde ad nativitatis Johannis proxime 

persolvenda. 

 

BP 1176 f 159v 05 za 22-12-1380. 

Johannes Meelman zvw Arnoldus zvw Jacobus zv Arnoldus gnd Elegast gaf 

uit aan Walterus zvw Godefridus van Arkel de helft154 van een huis en 

erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Ghiso 

bontwerker enerzijds en erfgoed van Elizabeth van Hijnen anderzijds, 

te weten de helft naast voornoemde Ghiso, welke helft eerstgenoemde 

wijlen Arnoldus gekocht had van Petrus gnd Pijnappel; de uitgifte 

geschiedde voor (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 25 

schelling gaande uit deze helft, in de brief vermeld, en thans voor 

(3) een erfcijns155 van 5 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

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

aanstaande. 

 

Johannes #Meelman# filius (dg: Arnoldi) quondam Arnoldi filii 

quondam Jacobi filii Arnoldi dicti Elegast medietatem domus et 

aree site in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Ghisonis 

pellificis et inter hereditatem Elizabeth de Hijnen illam scilicet 

medietatem que proxima jacet dicte hereditati dicti (dg: Ghi) 

Ghisonis quam medietatem (dg: dictu) primodictus quondam Arnoldus 

erga Petrum dictum Pijnappel acquisiverat emendo prout in litteris 

dedit ad hereditarium censum Waltero filio quondam Godefridi de 

Arkel cum litteris ab eodem hereditarie possidendam pro censu 

domini ducis et pro hereditario censu XXV solidorum in dictis 

litteris contentis ex dicta medietate solvendis dandis etc et pro 

hereditario censu quinque librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino 

                         
153 Zie → BP 1176 f 202r 12 ±do 28-03-1381, gedeeltelijke betaling van 

de geldsom. 
154 Zie → BP 1176 f 201v 15 ma 30-09-1381, verkoop van deze helft van 

het huis. 
155 Zie → BP 1177 f 135r 13 do 07-07-1384, verkoop van deze cijns. 
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nativitatis Johannis proxime ex dicta medietate promittens ratam 

servare et aliam obligationem ex parte sui et (dg: di) primodicti 

quondam Arnoldi et quorumcumque heredum eiusdem quondam Arnoldi 

primodicti deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 159v 06 za 22-12-1380. 

Johannes Bessellen beloofde aan Johannes van den Hoevel 36 oude 

schilden met Sint-Martinus aanstaande te betalen. 

 

Johannes Bessellen promisit super omnia Johanni van den Hoevel 

XXXVI aude scilde ad Martini proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 159v 07 za 22-12-1380. 

Petrus Deijnen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{De beide volgende contracten horen bij BP 1176 f 159v 05}. 

Petrus Deijnen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 159v 08 za 22-12-1380. 

En hij kan terugkopen elke pond met 5 Brabantse dobbel, en met de 

cijns van de eerstkomende termijn, of, indien de terugkoop is op de 

dag van een termijn, met de cijns van die termijn. Opgesteld in de 

kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, 

Arnoldus van Ghele, Petrus Deijnen en Arnoldus Thijskens. 

 

A. 

Et poterit redimere quamlibet libram cum (dg: V) quinque Brabant 

dobbel seu valorem et censu (dg: anni) termini proxime futuri vel 

in termino cum censu eiusdem termini etc ut in forma. Acta in 

camera (dg: ..) scriptorum presentibus Johanne de Globo et Arnoldo 

de Ghele (dg: Ard) Petro Deijnen et Arnoldo Thijskens anno LXXX 

mensis decembris in crastino Thome apostoli hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 159v 09 ma 24-12-1380. 

Jacobus Vincke verkocht aan Johannes Wilgheman de helft in de helft 

van een hoeve in Boxtel, ter plaatse gnd Zanendonk, welke helft van 

de hoeve voornoemde Jacobus en Johannes Wilgenman verworven hadden 

van Laurencius zvw Ghibo gnd van Zandoerle. 

 

Jacobus Vincke medietatem ad se spectantem in medietate mansi siti 

in parochia de Bucstel in loco dicto Zanendonc cum attinentiis 

dicte medietatis dicti mansi singulis et universis ubicumque 

locorum consistentibus sive sitis quam medietatem dicti mansi (dg: 

di) cum suis attinentiis dictus Jacobus et Johannes Wilgenman erga 

Laurencium filium quondam Ghibonis dicti de Zandoerle 

acquisiverant prout in litteris hereditarie vendidit dicto Johanni 

Wilgheman supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

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

supra) Sta et Ouden datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1176 f 159v 10 ma 24-12-1380. 

Pijramus gnd Moers zvw Johannes van Gherwen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Pijramus dictus Moers filius quondam Johannis de Gherwen prebuit 

et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 159v 11 ma 24-12-1380. 

Jacobus zvw Gerardus Claes beloofde aan Jacobus Noppen 28 lichte 

schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, met 
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Vastenavond aanstaande (di 26-02-1381) te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Gerardi Claes promisit Jacobo Noppen XXVIII 

licht scilde scilicet XII #Dordrecht# plack pro scilt computato ad 

carnisprivium proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 159v 12 ma 24-12-1380. 

Voornoemde Jacobus zvw Gerardus Claes soen beloofde aan Johannes 

Nellen 50 lichte schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild 

gerekend, op Letare aanstaande (24-03-1381) te betalen. 

 

Dictus Jacobus filius quondam Gerardi Claes soen promisit Johanni 

Nellen L licht scilde (dg: X) scilicet XII #Dordrecht# placken pro 

quolibet scilt computato ad (dg: term) letare proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 159v 13 wo 26-12-1380. 

Gerardus van Berkel droeg over aan Goeswinus zv Andreas van Bernheze 

een b-erfcijns van 30 pond geld die Goeswinus zv Andreas gnd van 

Bernheze van Os beloofd had, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit156 (1) het stenen voorhuis157 en 

erf in Den Bosch, naast de Gevangenpoort, tussen erfgoed van 

Willelmus Tolinc enerzijds en erfgoed van Johannes van Hezewijc 

anderzijds, (2) de helft van een ledig erfgoed aldaar, achter 

voornoemd voorhuis, tussen erfgoed van wijlen Henricus Gegel 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Willelmus Toelinc anderzijds, 

strekkend van voornoemd voorhuis tot aan het stenen achterhuis dat 

daar staat, te weten de helft richting voornoemde Toelinc, (3) uit de 

onderste stal van voornoemd achterhuis tot aan de onderste zolder 

aldaar, (4) een erfgoed dat loopt van een kant van een deur in 

voornoemde stal over het water aldaar tot aan de middelste kant van 

een pijlerne van de oude stadsmuur, te weten uit dat erfgoed dat daar 

ligt richting erfgoed van wijlen Wijnricus van Oijen, (5) met de 

helft van een erfgoed aldaar buiten de stadsmuur richting erfgoed van 

voornoemde wijlen Wijnricus. 

 

Gerardus de Berkel hereditarium censum triginta librarum monete 

quem Goeswinus filius (dg: quondam) Andree dicti de (dg: Bruh) 

Bernheze de Os promisit se daturum et soluturum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex anteriore domo lapidea et 

area sita in Buscoducis iuxta portam captivorum inter hereditatem 

Willelmi Tolinc ex uno et inter hereditatem Johannis de Hezewijc 

ex alio atque ex medietate vacue hereditatis site ibidem retro 

dictam anteriorem domum lapideam et aream inter hereditatem 

quondam Henrici Gegel ex uno et inter hereditatem dicti Willelmi 

Toelinc ex alio tendentis a dicta anteriore domo lapidea et area 

ad posteriorem domum lapideam ibidem stantem videlicet ex illa 

medietate dicte vacue hereditatis que sita est versus (dg: 

hereditates) hereditatem dicti Toelinc insuper ex inferiore 

stabulo dicte domus lapidee posterioris usque ad inferius 

sellarium ibidem preterea ex quadam hereditate tendente a cono 

dicto communiter een cant cuiusdam janue pendentis in dicto 

stabulo ultra aquam ibidem ad medium conum dictum een cant 

cuiusdam pijlerne antiqui muri oppidi de Busco videlicet ex (dg: 

illa) illa hereditate que sita est ibidem versus hereditatem 

quondam Wijnrici de Oijen cum medietate cuiusdam hereditatis site 

                         
156 Zie → BP 1179 p 412v 09 do 26-09-1392, Jutta evw Goeswinus zvw Andreas van 
Bernheze had de onderpanden vermaakt aan het Geefhuis dat ze nu verkocht aan 

Mechtildis wv Goeswinus zvw Andreas van Bernheze. 
157 Zie → BP 1177 f 384v 10 ±do 27-07-1385 (1+2), verkoop van onder 

meer dit stenen huis en helft van het ledig erf. 
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(dg: ul) extra murum antiquum oppidi de Buscoducis versus 

hereditatem dicti quondam Wijnrici prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Goeswino filio (dg: quond) Andree de Bernheze 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Sta et Lijsscap datum in festo beati 

Stephani. 

 

BP 1176 f 159v 14 wo 26-12-1380. 

Henricus Wellens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Wellens soen prebuit et reportavit. Testes Lijsscap et 

Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 159v 15 do 27-12-1380. 

Nijcholaus van Zuijlen beloofde aan Andreas van Oudrigem en 

Borchgardis van Zuijlikem 12¾ oude Franse of Vlaamse schilden met het 

octaaf van Pasen aanstaande (21-04-1381) te betalen. 

 

Nijcholaus van Zuijlen promisit Andree de Oudrigem et Borchgardi 

de Zuijlikem seu eorum alteri XIII aude scilde Francie vel 

Flandrie seu valorem #minus quarta parte unius aude scilt# ad 

octavam pasca proxime persolvenda. Testes Boud et Willelmus datum 

in festo Johannis quod est tercia dies post festum nativitatis 

Domini. 

 

BP 1176 f 159v 16 do 27-12-1380. 

Arnoldus van Eijcke en zijn broer Petrus beloofden aan de secretaris, 

tbv Thomas Asinarius, 50 peters met Pasen aanstaande (14-04-1381) te 

betalen, op straffe van 5. 

 

Arnoldus van Eijcke et Petrus eius frater promiserunt mihi ad opus 

Thome Asinarii L peters ad pasca proxime pena V. Testes Boud et 

Ouden datum in die Johannis que est tercia dies post nativitatis 

Domini (dg: ..). 

 

BP 1176 f 159v 17 do 27-12-1380. 

Hr Henricus Rover verpachtte aan Henricus Stakenborch van Beirgulen 

de goederen gnd ten Beirgulen, in Deurne, voor een periode van 7 

jaar, ingaande Pinksteren aanstaande, elk jaar voor 24 mud rogge, 

maat van Helmond, voor 1/9 zak en 1 zester {160r} raapzaad, maat van 

Helmond, en voor 12 ellen laken met Lichtmis in Rixtel, aan het huis 

van voornoemde hr Theodericus, te leveren. Henricus zal de goederen 

in het achtste jaar te pachters recht bezitten, in welk jaar Henricus 

de goederen met eigen zaaigoed zal bezaaien, en hij de helft van het 

koren op de goederen zal hebben. Alle beesten en klein vee zullen in 

die 8 jaar voor de helft zijn van hr Theodericus en voor de andere 

helft van Henricus. Henricus zal de gebouwen en goederen in goede 

staat houden, zoals dat een goed hoevenaar betaamt. 

 

Dominus Henricus Rover (dg: mansum) #bona# dictum ten Beirgulen 

cum eius attinentiis sita in parochia de Doerne (dg: cum eius 

attinentiis) ut dicebat dedit ad annum pactum Henrico Stakenborch 

de Beirgulen ab eodem ad spacium (dg: octo a) septem annorum post 

festum penthecostes proxime sine medio sequentium possidenda anno 

quolibet pro XXIIII modiis siliginis mensure de (dg: Busco) 

Helmont dandis sibi alio anno quolibet dictorum septem annorum 

purificatione et pro primo termino ultra annum et in Rijxtel supra 

domum dicti domini Theoderici tradendis et pro uno nono sacco et 

uno sextario 
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1176 mf4 F 12 f.160. 

 in festo innocentium: vrijdag 28-12-1380. 

 anno LXXXI mensis decembris in festo innocentium: 

  vrijdag 28-12-1380. 

 

BP 1176 f 160r 01 do 27-12-1380. 

[seminis] raparum dicte mensure et pro XII ulnis linei panni (dg: 

dandis sibi a) dicti vlessen laken dandis sibi ab alio anno 

quolibet dictorum [septem] annorum purificatione #et pro primo 

termino ultra annum# et in Rijxstel (dg: supra) #in# domo dicti 

domini Theoderici tradendis additis condicionibus sequentibus 

primo quod dictus Henricus dicta bona cum suis attinentiis octavo 

anno scilicet anno dictos septem annos sine medio sequente ad jus 

coloni possidebit in quo anno dictus Henricus dicta bona cum suis 

attinentiis cum suis propriis seminibus (dg: semin) seminabit et 

(dg: f) medietatem (dg: fructuum) #bladorum dictorum bonorum# 

eiusdem octavi anni habebit et obtinebit item quod omnes bestie et 

bona pecoralia que erunt supra dicta bona cum suis dictis (dg: V) 

octo annis erunt mediatim dicti domini (dg: Joh) #Theoderici# et 

mediatim dicti Henrici item quod dictus Henricus edificia dictorum 

bonorum #et dicta bona# in bona disposicione dictis octo annis 

durantibus (dg: in bo ad) #tenebit# sicut bonus (dg: bonus) 

colonus tenere tenebitur et secundum istas condiciones promisit 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit super 

omnia. Testes Boud et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 160r 02 vr 28-12-1380. 

Enghelbertus zvw Willelmus van Scijnle droeg over aan zijn zuster 

Margareta het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

ouders, in alle erfgoederen en goederen van voornoemde wijlen 

Willelmus, gelegen onder Hees. 

 

Enghelbertus filius quondam Willelmi de Scijnle (dg: ?sext) totam 

partem et omne jus sibi de morte quondam suorum parentum 

successione advolutas in omnibus et singulis hereditatibus et 

bonis dicti quondam Willelmi quoque locorum infra parochiam de 

Hees consistentibus sive sitis ut dicebat hereditarie supportavit 

Margarete sue sorori promittens super omnia (dg: warandiam) #ratam 

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

Ouden datum in festo innocentium. 

 

BP 1176 f 160r 03 vr 28-12-1380. 

Gerardus zvw Hermannus Bac leerbewerker verkocht aan zijn broer Ghibo 

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

te leveren, gaande uit 1/8 deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn ouders, in een hoeve van voornoemde wijlen 

Hermannus, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, belast 

met cijnzen en pachten. 

 

Gerardus filius quondam Hermanni Bac frunitoris hereditarie 

vendidit Ghiboni suo fratri hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini et (verbeterd uit: ex) in Busco tradendam ex octava parte 

sibi de morte quondam parentum dicti venditoris successione 

advoluta in quodam manso dicti quondam Hermanni sito in parochia 

de Vucht sancti (dg: Pe) Lamberti in loco dicto Crumvoert et in 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quoque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 160r 04 vr 28-12-1380. 

Ghibo zvw Hermannus Bac en Johannes van Eijcke de oudere ontlastten 

Gerardus zvw voornoemde Hermannus en Hermannus zvw Goeswinus Aenkoije 

van alle geschillen. De brief in het vorige contract blijft van 

kracht. 

 

Ghibo filius quondam Hermanni Bac et Johannes de Eijcke senior 

quitos clamaverunt Gerardum filium dicti quondam Hermanni et 

Hermannum filium quondam Goeswini Aenkoije ab omnibus causis et 

impeticionibus quibus mediantibus ipsi dictos Gerardum et 

Hermannum filium quondam Goeswini seu eorum alterum impetere 

possent a quoque tempore evoluto usque in diem presentem quaque 

occacione ut dicebant (dg: claman qui) promittentes ratam servare 

salvis tamen dicto Ghiboni suis litteris sibi hodierno die datis 

(dg: ut dicebat) a dicto Gerardo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 160r 05 vr 28-12-1380. 

Johannes zvw Nijcholaus gnd Nijcoel gnd Winckelman verkocht aan 

Johannes zv Ghibo van Oesterheze een huis, hofstad en tuin, in 

Dinther, naast goederen van wijlen Egidius van Gheel, tussen Johannes 

Spijerinc van Dijnther enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast 

met lasten. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Nijcholai dicti (dg: Nijcl) Nijcoel dicti 

Winckelman domum domistadium et ortum sitos in parochia de 

Dijnther iuxta bona quondam Egidii de Gheel inter hereditatem 

Johannis Spijerinc de Dijnther ex uno et inter (dg: he) communem 

plateam ex alio (dg: ut dicebat) prout ibidem siti sunt et ad 

primodictum Johannem noscuntur pertinere hereditarie vendidit 

Johanni filio (dg: qu) Ghibonis de Oesterheze promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis oneribus exinde de jure 

solvendis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 160r 06 vr 28-12-1380. 

Gheerlacus Tielen soen verkocht aan Ghibo Herinc (1) ½ morgen land in 

de dingbank van Empel, ter plaatse gnd die Hare, tussen erfgoed van 

de kerk van Empel enerzijds en Willelmus die Veer anderzijds, (2) ½ 

morgen land in Empel, ter plaatse gnd op ten Stripe, tussen 

Godefridus Peters soen enerzijds en voornoemde Gheerlacus anderzijds. 

Verkoper en met hem Godefridus Peters soen beloofden lasten af te 

handelen. 

 

Gheerlacus Tielen soen dimidium iuger terre situm in (dg: 

parochia) jurisdictione de Empel in loco dicto die Hare inter 

hereditatem ecclesie de !de (dg: Eijndoven) Empel ex uno et inter 

hereditatem Willelmi die Veer ex alio item dimidium iuger terre 

situm in dicta jurisdictione in loco dicto opten Stripe inter 

hereditatem Godefridi Peters soen ex uno et inter hereditatem 

dicti Gheerlaci ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Ghiboni 

Herinc promittens et cum eo Godefridus Peters soen indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere tamquam de hereditate ab 

omni censu et aggere libera. Testes datum supra. {Zie BP 1176 f 

160r 09}. 

 

BP 1176 f 160r 07 vr 28-12-1380. 

Johannes Spijerinc van Dijnther, Johannes van Boege, Henricus gnd 

Middelroets soen van der Aa, Lambertus van den Hanenberch en Johannes 

van Dordrecht beloofden aan Philippus Jozollo etc 200 oude Franse 

schilden met Pasen aanstaande (14-04-1381; 3+31+28+31+14= 107 dgn) te 
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betalen op straffe van 10. 

 

Johannes Spijerinc de Dijnther Johannes de Boege Henricus dictus 

Middelroets soen van der Aa Lambertus van den Hanenberch et 

Johannes de Dordrecht promiserunt Philippo Jozollo etc CC aude 

scilde (dg: scild) Francie ad pasca proxime persolvenda sub pena 

X. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 160r 08 vr 28-12-1380. 

(dg: De eerste vier zullen Johannes van Dordrecht schadeloos houden). 

 

(dg: Quatuor primi servabunt Johannem de Dordrecht indempnem. 

Testes datum). 

 

BP 1176 f 160r 09 vr 28-12-1380. 

En voornoemde Gheerlacus en Godefridus kunnen terugkopen gedurende 6 

jaar, ingaande heden, met 16 Hollandse dobbel. Opgesteld in de kamer 

van de schrijvers, in aanwezigheid van Gerardus van den Wiel, 

Johannes zv Henricus Rijc, Walterus van den Rullen en Johannes van 

Dordrecht. 

 

{Hoort bij BP 1176 f 160r 06} 

A. 

Et poterint dicti Gheerlacus et Godefridus redimere ad spacium sex 

annorum datum presentem sine medio sequentium semper quando eis 

placuit cum XVI Hollant dobbel ut in forma acta in camera 

scriptorum presentibus Gerardo van den Wiel Johanne filio Henrici 

Rijc Waltero van den Rullen #Johanne de Dordrecht# anno LXXXI 

mensis decembris in festo innocentium hora complete. 

 

BP 1176 f 160r 10 vr 28-12-1380. 

Johannes van Derentheren verkocht aan Henricus van der Bruggen (1) de 

helft van een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van Johannes Campart enerzijds en erfgoed van wijlen 

Willelmus Pijeke anderzijds, (2) het vruchtgebruik dat Hilla wv 

Egidius zv Gheerburgis gnd van Vucht had in de andere helft, aan 

eerstgenoemde Johannes overgedragen door Henricus Rike,(3) het deel 

dat aan Johannes, Reijnkinus en Gheerburgis, kvw Arnoldus gnd Cnode 

Gheerborgen soen, en Johannes gnd Voet ev Katherina dvw voornoemde 

Arnoldus Cnode gekomen was na overlijden van Egidius gnd Dalsschaert, 

in een erfgoed in Den Bosch, op de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

Thomas van den Verne enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Haest, met 

een steeg ertussen, anderzijds, welk deel eerstgenoemde Johannes 

verworven had van voornoemde Johannes, Reijnkinus, Gheerburgis, kvw 

Arnoldus Cnode, en Johannes Voet. 

 

Johannes de Derentheren #medietatem# domus et aree (dg: seu 

hereditatem) sitam in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem 

Johannis Campart ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi 

Pijeke ex alio (dg: de qua #medietate# domo et area primodictus 

Johannes unam medietatem erga Henricum Rike acquisiverat ut d pro) 

atque usufructum ac totum jus vitalis possessionis quem et quod 

Hilla relicta quondam Egidii filii Gheerburgis dicte de Vucht 

habuit se quo ad suam vitam habere debuit ac potuit in alia 

medietate domus et aree predicte supportatum primodicto Johanni ab 

Henrico Rike (dg: predicto) prout (dg: in litteris) hoc et alia in 

litteris scabinorum de Busco continetur item totam partem et omne 

jus que et quod Johanni Reijnkino et Gheerburgi liberis quondam 

Arnoldi (dg: Cnoden) dicti Cnode Gheerborgen soen atque Johanni 

dicto Voet marito et tutori legitimo Katherine sue uxoris filie 

dicti quondam Arnoldi Cnode de morte quondam Egidii dicti (dg: 
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Dalss) Dalsschaert jure successionis hereditarie sunt advolute in 

quadam (dg: hereditate) hereditate sita in Buscoducis supra 

aggerem Vuchtensem inter hereditatem Thome van den Verne ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Haest (dg: ex) quadam stega 

interiacente ex alio quod jus et quam partem primodictus Johannes 

erga dictos Johannem Reijnkinum Gheerburgem liberos dicti quondam 

Arnoldi Cnode et Johannem Voet acquisiverat (dg: in l) prout in 

litteris hereditarie vendidit Henrico van der Bruggen supportavit 

cum litteris et aliis et jure occacione premissorum promittens 

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

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 160r 11 vr 28-12-1380. 

Henricus Rike bakker droeg over aan Henricus van der Bruggen het 

deel, dat aan Johannes gnd Kul en diens vrouw Enghela dvw Willelmus 

gnd Gheerburgen soen gekomen was na overlijden van Hilla gnd Gielijs, 

in een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed 

van Johannes gnd Maer enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Haest 

anderzijds, aan voornoemde Henricus overgedragen door voornoemde 

Johannes Kul. Transportant en diens zoon Johannes beloofden lasten af 

te handelen. 

 

Henricus Rike pistor totam partem et omne jus Johanni dicto Kul 

marito et tutori legtimo (dg: d) Enghele sue uxoris filie quondam 

Willelmi dicti Gheerburgen soen et dicte Enghele (dg: de) post 

mortem Hille dicte Gielijs jure successionis hereditarie 

advolvendas in domo et area sita in Busco ad aggerem Vuchtensem 

inter hereditatem Johannis dicti Maer ex uno et inter hereditatem 

#Johannis# dicti Haest ex alio supportatas dicto Henrico a dicto 

Johanne Kul prout in litteris hereditarie supportavit Henrico van 

der Bruggen cum litteris et jure promittens (dg: rat) et cum eo 

Johannes eius filius (dg: su) indivisi super habita et habenda 

ratam servare et obligationem ex parte primodicti Henrici in 

predictis parte et jure existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 160r 12 ±vr 28-12-1380. 

Henricus Rijc en zijn zoon Johannes beloofden aan Johannes van 

Derentheren een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, op het leven 

van Elizabeth ev voornoemde Henricus, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit al zijn goederen. 

 

Henricus Rijc et Johannes eius filius promiserunt indivisi super 

habita et habenda se daturos et soluturos Johanni de Derentheren 

vitalem pensionem duorum modiorum siliginis [mensure] de Busco 

anno quolibet ad vitam Elizabeth uxoris dicti Henrici et non ultra 

nativitatis Domini ex omnibus suis bonis habitis et habendis et 

cum mortua fuerit etc ....... ....... ....... 

 

1176 mf5 A 01 f.160v. 

 Dominica post nativitatis Domini: zondag 30-12-1380. 

 Secunda post nativitatis Domini: maandag 31-12-1380. 

 in crastino circoncisionis: woensdag 02-01-1381. 

 Quinta post circoncisionis: donderdag 03-01-1381. 

 

BP 1176 f 160v 01 za 29-12-1380. 

Johannes Raven maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Gerardus Gruwel. 

 

Johannes Raven omnes vendiciones et alienaciones factas a Gerardo 

(dg: et Lamberto) Gruwel calumpniavit. Testes Lonijs et Scilder 
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datum (dg: in crastino) sabbato ....... ........ 

 

BP 1176 f 160v 02 za 29-12-1380. 

Reijmboldus zvw Henricus Veren Heijlwigen soen en zijn zoon Goeswinus 

droegen over aan Theodericus Matheus soen van Empel alle goederen, 

die aan hen en aan Aleijdis, Hilla en Metta, kv voornoemde 

Reijmboldus, gekomen waren na overlijden van hr Bernardus Otten soen 

priester en Otto nzvw voornoemde hr Bernardus, gelegen onder de 

dingbank van Empel. 

 

Solvit. 

Reijmboldus filius quondam Henrici Veren Heijlwigen soen et 

Goeswinus eius filius omnia et singula bona eis et Aleijdi Hille 

et Mette liberis dicti (dg: Rijl) Reijmboldi de morte quondam 

domini Bernardi Otten soen presbitri et Ottonis filii naturalis 

dicti quondam domini Bernardi s[uccessione] advoluta quoque 

locorum infra jurisdictionem de Empel (dg: successione advo) 

consistentia sive sita ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Theoderico Matheus soen de Empel promittentes indivisi ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et dictarum 

Aleijdis Hille et Mette deponere et quod ipsi dictas Aleijdem 

Hillam et Mettam semper tales habebunt quod numquam presument jus 

in premissis habere. Testes Sta et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 160v 03 za 29-12-1380. 

Willelmus van Kessel zvw hr Johannes van Eijndoven verklaarde 

ontvangen te hebben van Willelmus van Hees 5 oude schilden minus 5 

plakken, die Willelmus van Hees afgelopen Kerstmis verschuldigd was, 

in afkorting van 65158 oude schilden, die Gerardus bv voornoemde 

Willelmus na arbitrage toegezegd had aan vrouwe Mechtildis wv 

voornoemde Johannes en aan haar kinderen. 

 

Willelmus de Kessel filius quondam domini Johannis de Eijndoven 

palam recognovit se recepisse a Willelmo de Hees quinque aude 

scilde minus quinque plackas #(dg: fan)# que (dg: Gerardus de Hees 

frater dicti) Willelmi de Hees (dg: addixerat #via arbitri# domine 

Mechtildi relicte dicti quondam dominiJoh et eius liberis) 

#debebat# in festo nativitatis Domini proxime preterito (dg: danda 

#dicto Willelmo de Hees#) ut dicebat (dg: clamans inde quitum et 

promittens inde indempnem servare) scilicet in abbreviationem LXV 

aude scilde que (dg: dictus) Gerardus #frater dicti Willelmi# 

domine Mechtildi relicte dicti quondam Johannis et eius liberis 

via arbitri addixerat ut dicebat clamans ?inde quitum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 160v 04 za 29-12-1380. 

Johannes zv Thomas gnd van Boemel droeg over aan Gerardus van Berze 3 

schreden beemd ter plaatse gnd die Korthoeven, aan hem verkocht door 

Johannes gnd Writer. 

 

Johannes filius Thome dicti de Boemel tres passus prati sitos in 

loco dicto communiter die Corthoeven venditos sibi a Johanne dicto 

Writer prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo de Berze 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

                         
158 Zie → BP 1176 f 173v 16 do 21-03-1381, betaling van een deel van 

deze 65 oude schilden. 
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BP 1176 f 160v 05 za 29-12-1380. 

(dg: Willelmus van Kessel zvw hr Johannes van Eijndoven). 

 

(dg: Willelmus de Kessel filius quondam domini Johannis de 

Eijndoven). 

 

BP 1176 f 160v 06 za 29-12-1380. 

Mr Johannes Goutsmit verklaarde dat Johannes Smeijelman hem niets 

verschuldigd is behalve 15 Brabantse dobbel die voornoemde Johannes 

Smeijelman heden aan hem beloofde en dat alle beesten, die staan op 

goederen van voornoemde mr Johannes, in Moergestel, voor een helft 

behoren aan voornoemde mr Johannes en voor de andere helft aan 

voornoemde Johannes Smeijelman en gemeenschappelijk voor hen zullen 

zijn voor een periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen Pasen. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Magister Johannes Goutsmit palam recognovit (dg: se) quod Johannes 

Smeijelman nihil sibi tenetur nisi quindecim (dg: B) Brabant 

dobbel quos sibi dictus Johannes Smeijelman coram scabinis 

infrascriptis promiserat ut dicebat et quod omnes bestie que erunt 

supra bona dicti magistri Johannis sita in parochia de Ghestel 

prope Oesterwijc spectant mediatim ad dictum magistrum Johannem et 

mediatim ad dictum Johannem Smeijelman et erunt eorum communes ad 

spacium quatuor annorum a festo #pasce# proxime preterito sine 

medio sequentium. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 160v 07 za 29-12-1380. 

Voornoemde Johannes Smeijelman beloofde aan voornoemde mr Johannes 15 

Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Dictus Johannes Smeijelman promisit super omnia dicto magistro 

Johanni XV (dg: ..) Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 160v 08 za 29-12-1380. 

Henricus zvw Henricus van den Hoernic verkocht aan Bernierus Andries 

soen een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit (1) 1/7 deel in een beemd gnd der Monnik Beemd, gelegen onder de 

vrijdom, voor de plaats gnd Loijdonk, tussen Johannes van der 

Poeldonc enerzijds en Heijlwigis Rutghers anderzijds, (2) 1/7 deel in 

8 bunder land die waren van wijlen Henricus van den Mortel, in 

Schijndel, in Eilde, tussen Mathias van der Sporct enerzijds en 

Johannes Gielijs soen anderzijds, (3) alle andere goederen, die 

verkoper en zijn vrouw Elizabeth dvw Henricus van den Mortel 

geschonken hadden gekregen, belast met lasten. 

 

Henricus filius quondam Henrici van den Hoernic hereditarie 

vendidit Berniero Andries soen hereditarium censum IIIIor librarum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex septima parte 

ad se spectante in quodam prato dicto (dg: de M) der Monic Beemt 

sito infra libertatem ante locum dictum Loijdonc inter hereditatem 

Johannis van der Poeldonc ex uno et inter hereditatem Heijlwigis 

Rutghers ex alio atque ex (dg: octa) septima (dg: sep) parte ad se 

spectante in octo bonariis terre que fuerant quondam Henrici van 

den Mortel sitis in parochia de Scijnle in Eilde inter hereditatem 

Mathie van der Sporct ex uno et inter hereditatem Johannis Gielijs 

soen ex alio atque ex omnibus aliis bonis que dictius venditor cum 

Elizabeth sua uxore filia quondam Henrici van den Mortel nomine 

dotis sumpserat quoque locorum consistentia sive sita promittens 

super habita et habenda warandiam #questionem proximitatis# et 

obligationem deponere exceptis oneribus exinde prius solvendis ut 
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dicebat et sufficientem facere. Testes Boud et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 160v 09 zo 30-12-1380. 

Emondus van Zuelen, Stamelart van de Kelder, Walterus van Erpe en 

Willelmus Coptiten beloofden aan Philippus Jozollo 50 oude Franse 

schilden met Pasen aanstaande (14-04-1381) te betalen op straffe van 

4. 

 

Emondus de Zuelen Sta de Penu Walterus de Erpe et Willelmus 

Coptiten promiserunt Philippo Jozollo L aude scilde Francie ad 

pasca proxime persolvenda sub pena IIII. Testes Lijsscap et Vere 

datum dominica post nativitatis Domini. 

 

BP 1176 f 160v 10 zo 30-12-1380. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 160v 11 zo 30-12-1380. 

Gerardus Bastart van Bronchorst en Jordanus van Hoculem beloofden aan 

Ywanus Stierken 8 oude Franse of Vlaamse schilden met Sint-Petrus 

Stoel aanstaande te betalen. 

 

Gerardus Bastart de Bronchorst et Jordanus de Hoculem promiserunt 

Ywano Stierken octo aude scilde Francie vel Flandrie ad Petri ad 

cathedram proxime persolvenda. Testes Sta et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 160v 12 zo 30-12-1380. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 160v 13 zo 30-12-1380. 

Walterus van den Rullen beloofde aan hr Theodericus van Bronchorst 

heer van Bathenborch 100 Brabantse dobbel met Pasen aanstaande (14-

04-1381) te betalen. 

 

Walterus van den Rullen promisit domino Theoderico de Bronchorst 

domino de Bathenborch centum Brabant dobbel seu valorem ad pasca 

proxime persolvenda. Testes Sta et (dg: .) Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 160v 14 zo 30-12-1380. 

Broeder Henricus Berwout prior van Porta Celi machtigde hr Henricus 

Buc zijn renten, pachten en tegoeden te manen en te heffen. 

 

Frater Henricus Berwout prior de Porta Celi dedit potestatem (dg: 

H) domino Henrico Buc suas redditus pacciones et credita quasque 

monendi levandi etc usque ad revocacionem. Testes Sta et Vere 

datum supra. 

 

BP 1176 f 160v 15 ma 31-12-1380. 

Hr Johannes heer van Sevenborne, van Craendonc en van Hoeps en 

Walterus van Erpe beloofden aan Willelmus van Mulsen 50 oude 

schilden159 met Sint-Jan aanstaande (24-06-1381) te betalen. 

 

                         
159 Zie → BP 1176 f 188r 14 vr 07-06-1381, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Domi-(dg: cell)-nus Johannes dominus de Sevenborne de Craendonc et 

de Hoeps et Walterus de Erpe promiserunt (dg: W) Willelmo de 

Mulsen (dg: quinque) quinquaginta aude #scilde# ad nativitatis 

Johannis proxime persolvenda. Testes Sta et Scilder datum secunda 

post nativitatis Domini. 

 

BP 1176 f 160v 16 wo 02-01-1381. 

Gerardus van Gheffen droeg over aan Egidius van Ghele 25 dobbel 

mottoen geld van Holland en 15 plakmeuwen, aan hem beloofd160 door 

Johannes van Loet schoenmaker en Albertus zvw Albertus Maren. 

 

Gerardus de Gheffen viginti quinque aureos denarios communiter 

dobbel mottoen vocatos monete Hollandie atque quindecim denarios 

communiter placmeuwen vocatos promissos sibi a Johanne de Loet 

sutore et Alberto filio quondam Alberti Maren prout in litteris 

supportavit Egidio de Ghele cum litteris et jure. Testes Sta et 

Lonijs datum in crastino circoncisionis. 

 

BP 1176 f 160v 17 wo 02-01-1381. 

Lambertus snijder en Mathias van Dordrecht beloofden aan Yoest 

Bruijstens 42 oude schilden met Pasen aanstaande (14-04-1381) te 

betalen. 

 

Lambertus sartor et Mathias de Dordrecht promiserunt (dg: Yd) 

Yoest Bruijstens XLII aude scilde (dg: ad pa) seu valorem ad pasca 

proxime persolvenda. Testes Vere et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 160v 18 wo 02-01-1381. 

Henricus Celen droeg over aan zijn kinderen, Arnoldus Lange, Henricus 

Graet en Sophija zijn vruchtgebruik in alle erfgoederen, die aan hem 

en zijn vrouw Katherina dvw Henricus Graet gekomen waren na 

overlijden van Heijnmannus Graet en zijn vrouw Hilla, ouders van 

voornoemde Katherina, gelegen onder Veghel. De brief overhandigen aan 

de hieronder vermelde koper. 

 

Solvit XIII plack. 

Henricus Celen suum usufructum sibi competens in omnibus 

hereditatibus que sibi et Katherine sue uxori filie quondam 

Henrici Graet de morte #Heijnmanni Graet et Hille sue uxoris#  

parentum dicte Katherine successione advoluta quoque locorum infra 

parochiam de Vechel situata ut dicebat supportavit Arnoldo Lange 

Henrico Graet et Sophije suis liberis promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. Traditur 

emptori subcripto. 

 

BP 1176 f 160v 19 do 03-01-1381. 

Voornoemde Arnoldus, Henricus Graet en Sophija verkochten voornoemde 

erfgoederen aan Henricus zvw Henricus gnd Magraet. De brief 

overhandigen aan Tielmannus smid. 

 

Dicti Arnoldus Henricus Graet et Sophija cum tutore dictas 

hereditates omnes et singulas hereditarie vendiderunt Henrico 

filio quondam Henrici dicti Magraet promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Sta et 

Scilder datum quinta post circoncisionis. Tradetur littera 

Tielmanno fabri. 

 

                         
160 Zie ← BP 1176 f 133r 15 do 28-06-1380, belofte van deze som. 
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BP 1176 f 160v 20 do 03-01-1381. 

Theodericus smid van Turingen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Faber de Turingen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 


