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1176 mf5 A 02 f.161. 

 in crastino circoncisionis: woensdag 02-01-1381. 

 Quinta post circoncisionem: donderdag 03-01-1381. 

 

BP 1176 f 161r 01 wo 02-01-1381. 

Henricus van Zanbeke snijder verkocht aan Johannes van Dommellen 

bakker een n-erfcijns van 9 pond geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met ......., gaande uit een huis en erf, in 

Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van wijlen Adam gnd Cops 

enerzijds en erfgoed van Reijnkinus Loden anderzijds, reeds belast 

met cijnzen. 

 

[He]nricus de Zanbeke sartor hereditarie vendidit Johanni de 

Dommellen pistori hereditarium censum novem librarum monete 

solvendum mediatim Johannis et mediatim et in ....... ....... [e]x 

domo et area dicti venditoris sita in Busco ultra pontem piscium 

inter hereditatem quondam Ade dicti Cops ex uno et inter 

hereditatem Reijnkini Loden [e]x alio promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus exinde prius de jure 

solvendis et sufficientem facere. Testes Vere et Ouden datum in 

crastino circoncisionis. 

 

BP 1176 f 161r 02 wo 02-01-1381. 

Henricus zv Henricus van Zanbeke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius Henrici de Zanbeke prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 161r 03 wo 02-01-1381. 

Arnoldus gnd Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker gaf uit aan 

Theodericus Pas Zerijs soen van Hedechusen een huis1 en erf in Den 

Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van Johannes van Enode 

enerzijds en erfgoed van Zeelkinus Maes soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (1) 1 oude groot, met Vastenavond te betalen, (2) een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis. 

 

Arnoldus dictus Nolleken filius quondam Gerongii cyrothecarii 

domum et aream sitam in Busco in vico dicto Peperstraet inter 

hereditatem Johannis de Enode ex uno et inter hereditatem Zeelkini 

Maes soen ex alio ut dicebat hereditarie (dg: vendidit) #dedit ad 

hereditarium censum# Theoderico Pas Zerijs soen de Hedechusen (dg: 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis uno grosso) 

ab eodem hereditarie possidendas pro uno grosso antiquo dando sibi 

ab alio hereditarie in carnisprivio et pro hereditario censu XL 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Lijsscap et Vere 

datum supra. 

 

BP 1176 f 161r 04 wo 02-01-1381. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Arnoldus 63 Brabantse 

dobbel met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto (dg: ven) Arnoldo LXIII Brabant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

                         
1 Zie → BP 1178 f 256v 09 di 27-07-1389, overdracht van dit huis. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161r 05 wo 02-01-1381. 

Arnoldus Ave Mari de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus (dg: Merm) Ave Mari junior prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 161r 06 do 03-01-1381. 

Everardus zv Henricus Wilde droeg over aan Henricus Wise zvw Henricus 

Wise, tbv hem en erfg vw Henricus Wise, een b-erfcijns van 40 

schelling, die wijlen Henricus van Arkel met Sint-Martinus beurde uit 

erfgoederen van wijlen Henricus Wise, in Oirschot, en welke cijns nu 

aan hem behoort. 

 

Solvit. 

Everardus filius Henrici Wilde hereditarium censum XL solidorum 

quem Henricus quondam de Arkel solvendum habuit hereditarie 

Martini ex quibusdam hereditatibus #quondam Henrici Wise# sitis in 

parochia de Oerscot et quem censum nunc ad se pertinere dicebat 

hereditarie supportavit (dg: Willelmo) Henrico Wise #filio quondam 

Henrici Wise# ad opus sui et ad opus heredum quondam Henrici Wise 

promittens warandiam et obligationem in dicto censu deponere. 

Testes Sta et Scild datum quinta post circoncisionem. 

 

BP 1176 f 161r 07 do 03-01-1381. 

Sophija wv Eligius zv Egidius van de Brug droeg over aan Leonius van 

Risingen 7½ dobbel mottoen, aan voornoemde wijlen Eligius beloofd 

door Theodericus van Andel en Petrus zvw Leonius Uten Waude. 

 

Sophija relicta quondam Eligii filii Egidii de Ponte septem et 

dimidium aureos denarios communiter dobbel mottoen vocatos 

promissos dicto quondam Eligio a Theoderico de Andel et Petro 

filio quondam Leonii Uten Waude prout in litteris supportavit 

Leonio de Risingen cum litteris. Testes Sta et Scilder datum (dg: 

supra) quinta post circoncisionem. 

 

BP 1176 f 161r 08 do 03-01-1381. 

Johannes van Drueten zvw Petrus van Drueten beloofde aan Henricus 

Wilde 300 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Johannes de Drueten filius quondam Petri de Drueten promisit super 

habita et habenda Henrico Wilde CCC Brabant dobbel ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161r 09 do 03-01-1381. 

Arnoldus Cluet van Gheffen droeg over aan Yda dvw Paulus van der 

Lijnden, tbv haar en Aleijdis, Katherina en Weijndelmodis, sv 

voornoemde Yda, (1) een huis, erf, tuin, boomgaard en aangelegen stuk 

land, met gebouwen, in Geffen, tussen wijlen Agnes van Maren 

enerzijds en Rodolphus szvw Johannes van den Hecke anderzijds, (2) 

een stukje land aldaar, tussen voornoemd huis en tuin enerzijds en 

een gemene steeg gnd die Loij anderzijds, aan hem uitgegeven door 

Lambertus gnd Dunnecop, belast met de pachten in de brief vermeld. 

 

Arnoldus Cluet de Gheffen domum aream ortum ac pomerium atque 

peciam terre ipsis adiacentem cum omnibus suis edificiis ac 

attinentiis suis singulis et universis sitos in parochia de 

Gheffen inter hereditatem quondam Agnetis de Maren ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi generi quondam Johannis van den Hecke ex alio 

atque quandam particulam terre sitam ibidem inter predictos domum 
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et ortum ex uno et inter communem stegam (dg: ex) communiter (dg: 

de) die Loij vocatam ex alio datos #sibi# ad pactum a Lamberto 

dicto Dunnecop prout in litteris hereditarie supportavit Yde filie 

quondam Pauli van der Lijnden ad opus sui et ad opus Aleijdis 

Katherine et Weijndelmodis sororum dictarum Yde cum litteris #et 

aliis# et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

(dg: dicti Arnoldi) sui deponere exceptis paccionibus in dictis 

litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161r 10 do 03-01-1381. 

Voornoemde Yda dvw Paulus van der Lijnden droeg over aan haar broer 

Johannes Koc 1/3 deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van 

haar ouders, in alle erfgoederen, die haar ouders Paulus en Katherina 

onder Geffen hadden liggen. Is knecht van Theodericus Rover. 

 

Dicta Yda cum tutore (dg: totam) terciam partem sibi de morte 

quondam suorum parentum successione advolutam (dg: in domo et 

orto) in omnibus hereditatibus quas Paulus (dg: eius pater) et 

Katherina eius parentes infra parochiam de Gheffen habuerunt sitas 

ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Koc suo fratri 

promittens cum tutore (dg: s) ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. Est famulus Theoderici 

Rover. 

 

BP 1176 f 161r 11 do 03-01-1381. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Yda 7 Brabantse dobbel 

met Pasen aanstaande (zo 14-04-1381) en 7 Brabantse dobbel met Sint-

Remigius aanstaande (di 01-10-1381) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicte Yde (dg: XIIII) #septem# Brabant 

dobbel ad pasca proxime et septem Brabant dobbel ad Remigii 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161r 12 do 03-01-1381. 

Arnoldus van Eijndoven zv Ghevardus, Johannes zv Hermannus van 

Endoven en Godefridus zvw Rutgherus Arken soen van Eijndoven 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 20 Brabantse dobbel met Pasen 

aanstaande (zo 14-04-1381; 28+28+31+14=101 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Arnoldus de Eijndoven filius Ghevardi Johannes filius Hermanni de 

Endoven et Godefridus filius quondam Rutgheri (dg: de) Arken soen 

de Eijndoven promiserunt Philippo Jozollo etc XX Brabant dobbel ad 

pasca proxime persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161r 13 do 03-01-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161r 14 do 03-01-1381. 

Aleijdis wv Henricus gnd Craft gaf uit aan Ludovicus gnd Eefsen soen 

een huis en tuin in Den Bosch, in de Orthenstraat, achter erfgoed van 

voornoemde Lodovicus gnd Eefsen soen, tussen erfgoed van Nijcholaus 

van Kessel enerzijds en erfgoed van Johannes Matheus soen anderzijds, 

strekkend van erfgoed van voornoemde Lodovicus tot aan het water, met 

een weg naar voornoemd huis en tuin, lopend vanaf voornoemde straat 

tot aan voornoemd huis en tuin; de uitgifte geschiedde voor een 

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

andere helft met Kerstmis. 
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Aleijdis relicta quondam Henrici dicti Craft cum tutore domum et 

ortum situm in Busco in vico Orthensi (dg: inter) retro 

hereditatem Lodovici dicti Eefsen soen inter hereditatem Nijcholai 

de Kessel ex uno et inter hereditatem Johannis Matheus soen ex 

alio tendentem ab hereditate dicti Lodovici usque ad aquam ibidem 

simul cum via ad dictos domum et ortum spectante tendente a dicto 

vico usque ad dictos domum et ortum ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum dicto Ludovico ab eodem hereditarie 

possidendos pro hereditario censu quatuor librarum monete dando 

sibi hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex premissis 

promittens cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit (dg: super) promisit super omnia sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161r 15 do 03-01-1381. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus zv Johannes Maes soen deed afstand van 

voornoemd huis, tuin en weg. 

 

Nijcholaus filius (dg: dicte dicte Aleijdis) #quondam Nijcholai 

filii Johannis Maes soen# super dictis domo et orto et via ad opus 

dicti Lodovici renunciavit promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 161r 16 do 03-01-1381. 

Johannes Belen soen verkocht aan Ghibo Herinc een huis en hofstad in 

Maren, ter plaatse gnd Gewanden, met een dijk aldaar, aan hem 

uitgegeven door Goeswinus Moedel van de Steenweg, belast met de cijns 

in de brief vermeld. 

 

Johannes Belen soen domum et domistadium situm in parochia de Maren 

ad locum dictum Gewanden cum quodam aggere ad dictos domum et 

domistadium spectante ibidem sito datas ad censum sibi a Goeswino 

Moedel de Lapidea Via prout in litteris hereditarie (dg: 

supportavit) #vendidit# Ghiboni Herinc cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

excepto censu in dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161r 17 do 03-01-1381. 

Arnoldus Heijnen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Heijnen soen prebuit (dg: rep) et obtinuit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 161r 18 do 03-01-1381. 

Godefridus van den Kerchoven, wonend in Udenhout, beloofde aan 

Andreas zvw Henricus gnd Ghijb Boijs soen 12 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) in Den Bosch te leveren. 

 

Godefridus van den Kerchoven commorans in Udenhout ut dicebat 

promisit Andree filio quondam Henrici dicti Ghijb Boijs soen XII 

modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161r 19 do 03-01-1381. 

Lambertus Keelbreker droeg over aan zijn broer Nijcholaus een 

b-erfcijns van 5 pond geld, die Henricus gnd Weijgherganc beloofd had 

aan voornoemde Lambertus, met Kerstmis te betalen, gaande uit de 

helft van 7 bunder land met gebouwen, in Berlicum, ter plaatse gnd in 

Ver Guedelden Hoeve, tussen Johannes gnd Weijgherganc enerzijds en 

Godescalcus gnd Moelner, Petrus gnd Machiels soen en Henricus en 
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Johannes, kvw Henricus gnd Keelbreker, anderzijds. 

 

Lambertus Keelbreker hereditarium censum quinque librarum monete 

quem Henricus dictus Weijgherganc (dg: promis) promisit se daturum 

et soluturum dicto Lamberto hereditarie nativitatis Domini ex 

medietate septem bonariorum terre cum suis (dg: attinentiis) 

edificiis sitis in parochia de Berlikem in loco dicto in Ver 

Guedelden Hoeve inter hereditatem Johannis dicti Weijgherganc ex 

uno et inter hereditates Godescalci dicti Moelner Petri dicti 

Machiels soen ac Henrici et Johannis liberorum quondam Henrici 

dicti Keelbreker ex alio prout in litteris hereditarie supportavit 

Nijcholao suo fratri cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161r 20 do 03-01-1381. 

Lambertus Keelbreker droeg over aan zijn broer Nijcholaus gnd Coel 

een b-erfcijns van 6 pond 5 schelling geld, die Johannes Weijgherganc 

beloofd had aan hem met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 3 bunder 

land in Berlicum, ter plaatse gnd in Ver Guedelden Hoeve, tussen 

Johannes van der Espendonc enerzijds en erfgoed van Henricus 

Weijgerganc anderzijds, (2) 1 bunder beemd in Berlicum, ter plaatse 

gnd Lengsbroek, (3) een akker gnd die Brand, in Berlicum, welke 

bunder en akker hij mede tot onderpand had gesteld. 

 

Lambertus Keelbreker hereditarium censum sex librarum et quinque 

solidorum monete quem Johannes Weijgherganc promisit se daturum et 

soluturum sibi hereditarie nativitatis Domini ex tribus bonariis 

terre sitis in parochia de Berlikem in loco dicto (dg: Ve) in Ver 

Guedelden Hoeve inter hereditatem Johannis van der Espendonc ex 

uno et inter hereditatem Henrici Weijgerganc ex alio atque ex uno 

bonario prati sito in dicta parochia in loco dicto Lengsbroec 

atque ex agro terre dicto die Brant sito in dicta parochia prout 

in litteris #quos bonarium et agrum simul [cum] dictis tribus 

bonariis ad pignus imposuit pro solucione dicti census# 

hereditarie supportavit Nijcholao dicto Coel suo fratri cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationemex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

1176 mf5 A 03 f.161v. 

 Quinta post Agnetis: donderdag 24-01-1381. 

 

BP 1176 f 161v 01 do 03-01-1381. 

Matheus zv Jacobus van Merlaer gaf uit aan Emondus gnd Emonts soen ¼ 

deel in een hoeve van wijlen Johannes gnd Scroeder, in ......., ter 

plaatse gnd Zeeland, tussen Johannes van Neijnsel enerzijds en kvw 

Arnoldus Cunen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen en 

pachten die eruit gaan, en thans voor een erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Matheus filius Jacobi de Merlaer quartam partem ad se spectantem 

in quodam manso quondam Johannis dicti Scroeder sito in parochia 

.. ....... .. ..... dictum Zeland inter hereditatem Johannis de 

Neijnsel ex uno et inter hereditatem liberorum Arnoldi quondam 

Cunen ex alio et in attinentiis (dg: dictorum b) dicti mansi 

quoque locorum consistentibus sive sitis dedit ad hereditariam 

paccionem Emondo (dg: -o) dicto Emonts soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro censibus et paccionibus exinde prius solvendis 

[dandis] etc et pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione (dg: 

et primo termino) et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam [pro] premissis et aliam obligationem deponere et alter 
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repromisit. Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 161v 02 do 03-01-1381. 

Lambertus zv Gerardus zvw Lambertus Rijxken verkocht aan Willelmus 

Mol het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van Hermannus 

Bacs en Heijlwigis, grootouders van eerstgenoemde Lambertus, in alle 

goederen van voornoemde wijlen Hermannus en Heijlwigis. 

 

Lambertus filius Gerardi filii (dg: Lam) quondam Lamberti Rijxken 

(dg: omnes hereditates sibi) #totam partem et omne jus sibi# de 

morte quondam Hermanni Bacs et Heijlwigis sue uxoris avi et avie 

primodicti Lamberti successione advolutas (dg: quoque locorum 

consistentes sive sitas) #in omnibus (dg: hereditatibus dictorum 

quondam) bonis dictorum quondam# Hermanni et Heijlwigis quoque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo Mol promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161v 03 do 03-01-1381. 

Willelmus Mol, zijn vrouw Geerburgis, Johannes Mol zvw Ghibo 

Sceijnckel, Johannes Mol zvw Gerardus Mol en Henricus zv Katherina 

van Meerwijc beloofden aan Henricus zvw Lambertus Rijxken 44 

Brabantse dobbel met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381) te 

betalen. 

 

Willelmus Mol #Geerburgis eius uxor# Johannes Mol filius quondam 

Ghibonis Sceijnckel Johannes Mol filius quondam Gerardi Mol et 

Henricus filius Katherine de Meerwijc promiserunt Henrico filio 

quondam Lamberti Rijxken XLIIII Brabant dobbel ad (dg: na) Jacobi 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161v 04 do 03-01-1381. 

Willelmus en Geerburgis beloofden de anderen schadeloos te houden. 

 

+ 

(dg: Primus) Willelmus et Geerburgis promiserunt alios indempnes. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161v 05 do 03-01-1381. 

Robbertus van Houthem gaf uit aan Jacobus Zeelen soen van Eirde (1) 

een kamp in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen 

Weijndelmodis Maes dochter enerzijds en de gemeint anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 3 oude groten aan de naburen van 

Schijndel, en thans voor (2) een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis aan het woonhuis van voornoemde Robbertus, gelegen 

op de plaats gnd Dungen te leveren, voor het eerst over een jaar. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Jacobus tot onderpand (2) een 

huis en tuin ter plaatse gnd Eirde, tussen Arnoldus van Beke 

enerzijds en de gemeint van Veghel anderzijds. 

 

Solvit Robbertus solvit Jacobus 3 plack. 

Robbertus de Houthem quendam campum situm in parochia de Rode 

sancte Ode ad locum dictum Eirde inter hereditatem Weijndelmodis 

Maes dochter ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Jacobo Zeelen soen de Eirde (dg: ab 

eode) ab eodem hereditarie possidendum pro tribus grossis antiquis 

vicinis de Scijnle exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie purificatione et pro primo termino ultra annum et 

(dg: su) ad domum habitationis dicti Robberti siti supra locum 

dictum Dongen tradenda ex premissis promittens warandiam pro 
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!missis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem solucionis dicte pactionis dictus Jacobus 

domum et ortum sitos in #dicto# loco Eirde vocato inter 

hereditatem (dg: Johannis) Arnoldi de (dg: Ke) Beke ex uno et 

inter (dg: he) communitatem de Vechel ex alio ut dicebat ad pignus 

imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161v 06 do 03-01-1381. 

Margareta dvw Bertoldus van Hoesden verhuurde aan Rijxkinus zvw 

Arnoldus Mersman (1) een kamp in Maren, ter plaatse gnd in den Hamme, 

tussen kv Hubertus van Hellu de jongere enerzijds en een nieuwe sloot 

anderzijds, (2) een kamp in Maren, ter plaatse gnd op Bemellen, 

tussen Emondus Rover enerzijds en voornoemde kvw Hubertus van Hellu 

de jongere anderzijds, voor een periode van 9 jaar, ingegaan 

afgelopen Sint-Martinus (zo 11-11-1380), belast met onraad, maar de 

nieuwe werken zal Rijxkinus niet doen. 

 

Margareta filia quondam Bertoldi de Hoesden (dg: duos campos sitos 

in) unum campum situm in parochia de Maren in loco dicto in den 

(dg: Ha) Hamme inter hereditatem liberorum Huberti de Hellu 

junioris ex uno et inter (dg: fo) novum fossatum ex alio item unum 

(dg: si) campum in dicta parochia in loco dicto op (dg: Be) 

Bemellen inter hereditatem Emondi Rover ex uno et inter 

hereditatem (dg: dictorum liberorum quondam Huberti de Hellu 

junioris ex alio #Heijlwigis relicte quondam Rutgheri) dictorum 

liberorum quondam Huberti de Hellu junioris ex alio# ut dicebat 

locavit recto locacionis modo Rijxkino filio quondam Arnoldi 

Mersman ab eodem ad spacium (dg: .) novem annorum a Martini 

proxime preterito deinceps sine medio sequentium promittens 

warandiam et obligationem deponere dictis novem annis durantibus 

exceptis (dg: novis) oneribus dictis onraet ad hoc spectantibus 

(dg: ex) hoc dempto (dg: quod non tenebit) nova opera dicta (dg: 

.) nuwe wercke que ipse Rijxkinus non tenebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161v 07 do 03-01-1381. 

Voornoemde Rijxkinus en zijn broer Arnoldus beloofden aan voornoemde 

Margareta, gedurende 9 jaar, elk jaar met Sint-Martinus 18 gulden 

pieter te betalen, en dat zij alle onraad, behorend bij voornoemde 2 

kampen, zullen onderhouden, maar niet de nieuwe werken. 

 

Dictus Rijxkinus et Arnoldus eius (dg: filius) frater promiserunt 

indivisi super omnia (dg: dicte Margarete) se daturos et soluturos 

dicte Margarete ad spacium novem annorum sine medio sequentium 

anno (dg: -rum) quolibet #eorundem# XVIII gulden peter Martini et 

pro primo termino Martini proxime et quod ipsi omnia onera dicta 

onraet ad dictos duos campos spectantia dictis novem annis 

durantibus in bona disposicione conservabunt exceptis tamen novis 

operibus que ipsi #fratres# non observabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161v 08 do 03-01-1381. 

De eerste zal Arnoldus schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit Arnoldum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161v 09 do 03-01-1381. 

Robbertus gnd van Tuijfteze droeg over aan zijn zoon Henricus en aan 

zijn schoonzoon Lambertus zvw Ghibo van Creijel het deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn ouders, in (1) goederen gelegen in 

Uden, ter plaatse gnd Tuifteze, (2) een beemd gnd Geer, in Uden, ter 
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plaatse gnd in het Goer, belast met cijnzen en pachten. 

 

Robbertus dictus de (dg: Tuijch) Tuijfteze (dg: omnia) totam 

partem et omne jus (dg: de) sibi morte quondam suorum parentum 

successione advolutas in bonis sitis (dg: de) in parochia de Uden 

in loco dicto Tuijfteze et in prato quodam (dg: sito in loco dicto 

op den) #dicto# Gheer sito in dicta parochia in loco dicto int 

Goer ut dicebat hereditarie supportavit Henrico suo filio et 

Lamberto (dg: de) filio quondam Ghibonis de Creijel genero dicti 

Robberti promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis censibus et paccionibus exinde solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 161v 10 do 03-01-1381. 

Voornoemde Henricus en Lambertus beloofden aan voornoemde Robbertus 

een lijfpacht van 20 lopen rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit al hun goederen. 

 

Solvit 3 plack. 

Dicti Henricus et Lambertus promiserunt indivisi super omnia se 

daturos et soluturos dicto Robberto vitalem pensionem XXti 

lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad 

vitam dicti Robberti et non ultra nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex omnibus suis (dg: s) bonis habitis et habendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161v 11 do 03-01-1381. 

Nijcolaus gnd Coel Keelbreker gaf uit aan zijn broer Lambertus 

Keelbreker een beemd gnd Pedelbeemd, in Berlicum, tussen erfgoed van 

de abdij van Berne enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een erfpacht van ½ mud! raapzaad, Bossche 

maat, en 2 vrachten hooi, gnd lofbaar voeder, met Kerstmis in Den 

Bosch, in het klooster van Sint-Clara, te leveren. 

 

Nijcolaus dictus Coel Keelbreker pratum (dg: situm in parochia de 

Berlikem in) dictum Pedelbeemt situm in parochia de Berlikem inter 

hereditatem monachorum de Berna ex uno et inter (dg: hereditatem) 

aquam dictam die Aa ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Lamberto Keelbreker suo fratri ab eodem hereditarie 

possidendum pro hereditaria paccione dimidii modii! seminis raparum 

mensure de Busco et duorum plaustrorum feni #dictis lofber voeder# 

danda sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et in Busco in 

conventu sancte (dg: .) Clare tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161v 12 do 03-01-1381. 

Johannes zvw Johannes Bathen soen beloofde aan Johannes van Couden 22 

gulden peter met Pasen aanstaande (zo 14-04-1381) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Bathen soen promisit Johanni de 

Couden XXII gulden peter ad pasca proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 161v 13 do 03-01-1381. 

Willelmus zv Theodericus gnd Godekens soen droeg over aan Johannes 

van Troest het deel dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

moeder Jutta, resp. dat aan hem zal komen na overlijden van 

voornoemde Theodericus, in een morgen land van voornoemde 

Theodericus, ter plaatse gnd Vliedert, welke morgen voornoemde 
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Theodericus verworven had van Henricus Loze. 

 

Willelmus filius Theoderici dicti Godekens soen totam partem et 

omne jus sibi de morte quondam Jutte sue matris successione 

advolutas et post mortem dicti Theoderici successione advolvendas 

in quodam jugero terre dicti Theoderici sito in loco dicto 

Vliedert et quod juger dictus Theodericus erga Henricum Loze 

acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de Troest 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161v 14 do 03-01-1381. 

Petrus Scriver verkocht aan Margareta wv Goeswinus van Os een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit de helft2 van een huis en 

erf, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed dat was van 

Gerardus Pasteijbecker, thans van Johannes Swartbroec enerzijds en 

erfgoed van Johannes Pasteijbecker anderzijds, strekkend van de 

gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van Albertus ketelaar, te 

weten uit de helft naast erfgoed dat was van Gerardus Pasteijbecker, 

reeds belast met een b-erfcijns van 4 pond 3 schelling 6 penning 

voornoemd geld. 

 

Petrus Scriver hereditarie vendidit Margarete relicte quondam 

Goeswini de Os hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex medietate 

domus et aree site in Busco in vico ecclesie inter hereditatem que 

fuerat Gerardi Pasteijbecker (dg: ex uno) nunc ad Johannem 

Swartbroec spectantem ex uno et inter hereditatem Johannis 

Pasteijbecker ex alio tendentis a communi platea retrorsum ad 

hereditatem Alberti cacabarii scilicet ex (dg: alio) illa 

medietate que sita est versus hereditatem (dg: dicti Ger) que 

fuerat dicti Gerardi Pasteijbecker ut dicebat (dg: he) promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu 

quatuor librarum trium solidorum et sex denariorum dicte monete 

exinde prius solvendo promisit super omnia sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 161v 15 do 24-01-1381. 

Johannes van Best verhuurde aan Willelmus Hels een kamp ter plaatse 

gnd die Hoeven, tussen Theodericus Kepken enerzijds en Ghisbertus 

Lijsscap de jongere anderzijds, voor een periode van 3 jaar, ingaande 

heden, elk jaar voor 10 Brabantse dobbel en een boterwegge van 5 

pond, met Sint-Martinus te leveren, belast met waterlaten, die hij 

met zeis en zicht zal onderhouden. 

 

Solvit. Debet 1 plack. 

Johannes de Best quendam campum situm in loco dicto die Hoeven 

inter hereditatem Theoderici Kepken ex uno et inter hereditatem 

Ghisberti Lijsscap junioris ex alio ut dicebat locavit Willelmo 

Hels ab eodem (dg: hereditarie poss) ad spacium trium annorum 

datum presentem medio sequentium possidendum anno quolibet pro X 

Brabant dobbel et uno boterwegge de quinque libris dandis sibi ab 

alio Martini promittens warandiam et #aliam# obligationem deponere 

exceptis aqueductibus ad hoc spectantibus quos cum zeijsse et 

zichten observabit et alter repromisit super omnia et dictos 

aqueductus cum zichte et zeijssen observabit. Testes Boud et 

Scilder datum quinta post Agnetis. (dg: Et erit una littera quam 

                         
2 Zie ← BP 1176 f 098v 11 do 19-01-1380, verkoop van deze helft van 

dit huis. 
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habebit Joh). 

 

1176 mf5 A 04 f.162. 

 Quinta post circoncisionem: donderdag 03-01-1381. 

 in vigilia epyphanie Domini: zaterdag 05-01-1381. 

 

BP 1176 f 162r 01 do 03-01-1381. 

Hr Gheerlacus van Ghemert dekaan van Sint-Oedenrode beloofde Gerardus 

van Berkel schadeloos te houden van 50 mud rogge, aan Nijcholaus van 

Dueren beloofd door voornoemde Gerardus en door Bertoldus Voget. 

 

[Dominus] Gheerlacus de Ghemert decanus Rodensis promisit Gerardum 

de Berkel indempnem servare a L modiis siliginis promissis 

Nijcholao de Dueren a dicto Gerardo et Bertoldo Voget in litteris 

ut dicebat. Testes Sta et Scilder datum quinta post 

circoncisionem. 

 

BP 1176 f 162r 02 do 03-01-1381. 

Egidius van Doorn en Johannes zvw Godefridus van Erpe, procuratores 

van het Groot Gasthuis in Den Bosch, verpachtten, met instemming van 

Arnoldus Stamelart van de Kelder provisor van het Groot Gasthuis, aan 

Johannes Cort de goederen van voornoemd gasthuis, in Vught, zoals 

voornoemde Johannes die Cort die goederen thans als hoevenaar bezit, 

voor een periode van 8 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 02-

06-1381), per jaar voor 16 mud rogge, Bossche maat, en 12 mud 

raapzaad, met Lichtmis te leveren. Elk jaar zal Johannes Cort (1) met 

Lichtmis aan het gasthuis 4 steen vlas geven, (2) aan het gasthuis 

een zeinde geven, (3) 23 oude groot, 8 Vlaamse groot en 12 schelling 

gemeen paijment betalen, die uit deze goederen moeten worden betaald, 

(4) met Sint-Martinus aan het gasthuis 6 Brabantse dobbel betalen, 

voor de opbrengst van de beesten op de goederen, (5) zijn kar, op de 

gebruikelijke wijze, ten dienste stellen aan de stad Den Bosch, (6) 

12 vrachten turf voor het gasthuis aan het gasthuis afleveren, (7) op 

de goederen van het gasthuis in Sint-Oedenrode 10 mud rogge 

wegvoeren, op de goederen van het gasthuis in Moergestel 8 mud rogge, 

Bossche maat, en in Mulsen 3 mud rogge, welke rogge Johannes Cort in 

het gasthuis zal afleveren, (8) ter plaatse gnd Eilde 1 vracht takken 

gnd rijs wegvoeren en die in het gasthuis afleveren. Johannes Cort 

zal de gebouwen van voornoemde goederen onderhouden van dak en 

wanden, zoals een goed hoevenaar dat te pachters recht doet. Johannes 

Cort zal beesten na afloop van voornoemde 8 jaar achterlaten, van een 

zelfde waarde zoals hij die bij aanvang aantrof. 

 

Egidius de Spina et Johannes filius quondam Godefridi de Erpe 

procuratores hospitalis maioris in Busco de consensu Arnoldi 

Stamelart (dg: pro) de Penu provisoris dicti hospitalis bona ad 

dictum hospitale spectantia sita in parochia de (dg: Vo) Vucht cum 

suis attinentiis universis ut dicebant (dg: exepto) prout Johannes 

die Cort dicta bona cum suis attinentiis sub sua cultura ad 

presens possidet ut dicebant (dg: de) dederunt ad annuum pactum 

dicto Johanni Cort ab eodem ad spacium octo annorum post festum 

penthecostes proxime futurum deinceps sine medio sequentium 

possidenda anno quolibet dictorum octo annorum pro sedecim modiis 

siliginis mensure de Busco #et uno modio seminis raparum# dandis 

dicto hospitali ab alio anno quolibet dictorum octo annorum 

purificatione et pro primo termino ultra duos annos additis 

condicionibus sequentibus primo videlicet quod dictus Johannes 

dabit dicto hospitali anno quolibet dictorum octo annorum quatuor 

steen lini (dg: et pro) purificatione et pro primo termino ultra 

duos annos (dg: et unam decentem curialitatem anno) item quod 

dictus Johannes Cort dabit anno quolibet dictorum octo annorum 
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debitem curialitatem dictam zeijnde item quod dictus Johannes Cort 

solvet anno quolibet dictorum octo annorum XXIII aude groet octo 

grossos Flandrenses et XII solidos communis pagamenti ex dictis 

bonis annuatim solvendos item quod dictus Johannes (dg: d) Cort 

dabit dicto hospitali anno quolibet dictorum octo annorum 

#Martini# sex Brabant dobbel scilicet pro emoli!mento bestiarum 

dictum bonorum item quod dictus Johannes Cort concedet et 

deliberabit ac ministrabit oppido (dg: ut d) de Busco suum currum 

modo solito et consueto #dictis (dg: novem) annis durantibus# item 

quod dictus Johannes Cort (dg: vehet et apperbit) #auferet# dicto 

hospitali XII plaustra cespitum supra bona dicti hospitalis et ea 

deliberabit in dicto hospitali anno quolibet dictorum octo annorum 

item quod dictus Johannes Cort auferet ex parte dicti hospitalis 

supra bona dicti hospitalis sita in parochia de Rode anno quolibet 

dictorum octo (dg: rum) annorum decem modios siliginis et supra 

bona dicti hospitalis sita in parochia de Ghestel prope Oesterwijc 

anno quolibet dictorum octo annorum octo modios siliginis mensure 

de Busco (dg: et huiusmodi siliginem de deportabit in dicto 

hospitali) et in Mulsen (dg: supra bona) ex parte dicti hospitalis 

quolibet dictorum octo annorum tres modios siliginis et huiusmodi 

siliginem dictus Johannes Cort deliberabit in dicto hospitali item 

quod dictus Johannes Cort auferet quolibet dictorum octo annorum 

#in loco dicto Eilde# unum plaustrum ramorum dictorum rijs et 

deliberabit in dicto hospitali item quod dictus Johannes Cort (dg: 

teneb) edificia dictorum bonorum dictis (dg: se) octo #annis# 

durantibus in bona disposicione de tecto et parietibus sicut bonus 

colonus et ad jus coloni #+ item quod dictus Johannes Cort 

relinquet bestias dictorum bonorum in exitu dictorum octo annorum 

tam bonas in valore sicut eas inveniet in introitu dictorum (dg: 

a) octo annorum# et secundum istas condiciones promittentes 

tamquam procuratores dicti hospitalis ex parte et nomine dicti 

hospitalis (dg: w) ratam servare (dg: et obligationem aliam 

deponere) et quod dictum hospitale aliam obligationem in predictis 

existentem deponet et alter repromisit super omnia. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 162r 03 do 03-01-1381. 

Johannes zvw Henricus Boertman droeg over aan zijn zuster Agnes 4/5 

deel van de helft van een stuk land in Veghel, ter plaatse gnd op die 

Hostat, tussen Denkinus gnd Ansems soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, te weten van de helft naast voornoemde Denkinus, zoals 

deze helft is afgepaald. Is de dienstmaagd? van Marcelius van Os. 

 

Johannes filius quondam Henrici Boertman (dg: medietatem pecie 

terre) quatuor quintas partes medietatis pecie terre site in 

parochia de Vechel in loco dicto op die Hostat inter hereditatem 

Denkini dicti Ansems soen ex uno et inter (dg: idcti Johannis) 

#communitatem# ex alio scilicet illius medietatis que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Denkini et prout huiusmodi 

medietas ibidem est sita et palata ut dicebat hereditarie 

supportavit Agneti sue sorori promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes Sta et Ouden datum supra. Est !domicella Marcelii 

de Os. 

 

BP 1176 f 162r 04 za 05-01-1381. 

Goeswinus Steenwech maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns3 

van 10 schelling, die hij beurt uit een huis en erf in Den Bosch, in 

de Vughterstraat, naast huis en erf van Johannes gnd Dachverlies, 

                         
3 Zie → BP 1177 f 091r 18 di 01-12-1383, maning van 3 jaar. Bewoner genoteerd als 
“Hant”. 
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waarin Henricus gnd Heect woonde. 

 

Goeswinus Steenwech hereditarium censum X solidorum quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie ex domo et area sita in 

Buscoducis in vico Vuchtensi iuxta domum et aream Johannis dicti 

Dachverlies in qua Henricus dictus Heect commorari consuevit 

monuit de tribus annis. Testes (dg: Lo) sta et Bouden datum in 

vigilia epyphanie Domini. 

 

BP 1176 f 162r 05 za 05-01-1381. 

Henricus zvw Arnoldus Steijmpel verkocht aan Arnoldus van Boemel 

goudsmid een b-erfcijns van 50 schelling, die voornoemde wijlen 

Arnoldus en zijn voorgangers beurden, een helft met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, 

in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Jacobus Aven soen enerzijds 

en erfgoed van wijlen Johannes gnd Cael alias gnd Custer anderzijds. 

 

Henricus filius quondam (dg: Henrici) Arnoldi Steijmpel 

hereditarium censum L solidorum quem dictus quondam Arnoldus (dg: 

solv) et sui predecessores solvendum habuerunt mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco in vico 

Hijntamensi inter hereditatem Jacobi Aven soen ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis dicti Cael alias dicti Custer ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo de Boemel aurifabro 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et suorum coheredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 162r 06 za 05-01-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 13 dobbel mottoen 

van Brabant, met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XIII dobbel mottoen 

Brabantie ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 162r 07 za 05-01-1381. 

Hr Gheerlacus van Ghemert dekaan van Sint-Oedenrode beloofde aan 

Henricus Dicbier heer van Mierlo 46 Brabantse dobbel met Vastenavond 

aanstaande (di 26-02-1381) en 46 Brabantse dobbel met Pasen 

aanstaande (zo 14-04-1381) te betalen. 

 

Dominus Gheerlacus de Ghemert decanus Rodensis promisit Henrico 

Dicbier domino de Mierle (dg: XV) XLVI Brabant dobbel #seu 

valorem# ad carnisprivium proxime testes ut infra et XLVI Brabant 

dobbel #seu valorem# ad festum pasce proxime persolvendos. Testes 

Sta et Lonijs datum in vigilia epyphanie. 

 

BP 1176 f 162r 08 za 05-01-1381. 

Walterus van Erpe beloofde aan Henricus Dicbier heer van Mierlo 98 

Brabantse dobbel met Vastenavond aanstaande (di 26-02-1381) en 98 

Brabantse dobbel met Pasen aanstaande (zo 14-04-1381) te betalen. 

 

Walterus de Erpe promisit Henrico Dicbier domino de Mierle (dg: 

noct) nonaginta octo Brabant dobbel seu valorem ad carnisprivium 

proxime testes datum supra et nonaginta octo Brabant dobbel seu 

valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 162r 09 za 05-01-1381. 

(dg: Everardus d) 
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BP 1176 f 162r 10 za 05-01-1381. 

Voornoemde Henricus Dicbier beloofde aan Walterus van Erpe 53 oude 

schilden van Frankriijk of Vlaanderen met Vastenavond aanstaande (di 

26-02-1381) te betalen. 

 

Henricus Dicbier predictus promisit Waltero de Erpe LIII aude 

scilde (dg: seu valo) Francie vel Flandrie seu valorem ad 

carnisprivium proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 162r 11 za 05-01-1381. 

Everardus zvw Everardus van Lijt graankoper verkocht4 aan Ghisbertus 

Tolinc (1) de helft van een huis en erf in de Bosch, over de 

Korenbrug, tussen erfgoed van Petrus Conincs enerzijds en erfgoed van 

Henricus gnd Tolincs anderzijds, te weten de helft naast voornoemde 

Henricus Tolincs, welke helft voornoemde wijlen Everardus van Lijt 

verworven had van Ghibo gnd Nouden korenkoper, en van welke helft 

Emelricus en Metta, kvw voornoemde Everardus, tbv eerstgenoemde 

Everardus, hun broer, afstand5 hadden gedaan, (2) ¼ deel van een 

hofstad aldaar, tussen erfgoed van Johannes Coninc enerzijds en 

erfgoed van wijlen voornoemde Everardus van Lijt anderzijds, te weten 

het ¼ deel naast voornoemde wijlen Everardus van Lijt, welk ¼ deel 

eerstgenoemde Everardus in cijns gekregen had van Nijcholaus gnd Coel 

van Maerheze, tezamen met gebouwen op dit ¼ deel, belast met (a) de 

hertogencijns, waarbij de hertogencijns van geheel de hofstad uit 

voornoemd ¼ deel gaat, (b) een b-erfcijns van 9 pond 10 schelling 

geld, (c) een b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia. 

 

#Everardus filius quondam# Everardi de Lijt emptor bladi 

medietatem domus et aree site in Busco ultra pontem bladi inter 

hereditatem Petri Conincs ex uno et inter hereditatem Henrici 

dicti Tolincs ex alio scilicet illam medietatem que sita est 

contigue iuxta hereditatem dicti Henrici Tolincs quam medietatem 

dictus quondam Everardus de Lijt erga Ghibonem dictum Nouden 

emptorem bladi acquisiverat prout in litteris et super qua 

medietate (dg: d) Emelricus et Metta liberi dicti quondam Everardi 

ad opus primodicti Everardi eorum fratris renunciaverunt prout in 

litteris et insuper quartam partem cuiusdam domistadii siti ibidem 

inter hereditatem Johannis Coninc ex uno et inter hereditatem 

quondam Everardi de Lijt predicti ex alio scilicet illam quartam 

partem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem (dg: dicti) 

prefati quondam Everardi de Lijt quam (dg: partem) quartam partem 

(dg: di) primodictus Everardus erga Nijcholaum dictum Coel de 

Maerheze ad censum acquisiverat prout in litteris simul cum 

edificiis in dicta quarta parte consistentibus ut dicebat 

hereditarie vendidit Ghisberto Tolinc supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis et hereditario censu novem librarum et 

decem solidorum monete et hereditario censu XXti solidorum antique 

pecunie ex premissis solvendis hoc eciam addito quod dictus emptor 

solvet ex dicta quarta parte integrum censum domini ducis ex dicto 

domistadio integro solvendum de jure. Testes Lonijs et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 162r 12 za 05-01-1381. 

Johannes van Heze korenkoper verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
4 Zie → BP 1177 f 163v 06 do 03-11-1384, verkoop van deze goederen. 
5 Zie ← BP 1175 f 042r 01 do 13-01-1379, afstand van deze helft. 
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Johannes de Heze emptor bladi prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf5 A 05 f.162v. 

 Quarta post epyphanie: woensdag 09-01-1381. 

 Sexta post epyphanie: vrijdag 11-01-1381. 

 Sabbato post epyphanie: zaterdag 12-01-1381. 

 in octava epyphanie: zondag 13-01-1381. 

 in crastino octavarum epyphanie Domini: maandag 14-01-1381. 

 

BP 1176 f 162v 01 wo 09-01-1381. 

Sijmon van Mijrabellum verkocht aan Arnoldus Hoernken, tbv broeder 

Henricus Swertveger zvw Hermannus Sweertveger, prior van Porta Celi, 

een lijfrente6,7,8,9 van 3 oude Franse schilden, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 3½ morgen 

land, gelegen voor Engelen, in een kamp gnd der Schut Kamp, gelegen 

tussen Ghisbertus Lijsscap enerzijds en de villa van Engelen 

anderzijds, van welke 3½ morgen voornoemde verkoper 2 morgen 

verworven had van mr Wolphardus van Ghijessen en 1½ morgen van de 

stad Den Bosch, belast met 10 schelling per morgen aan de stad Den 

Bosch. 

 

Sijmon de Mijrabello legitime vendidit Arnoldo Hoernken ad opus 

fratris Henrici Swertveger filio quondam Hermanni Sweertveg[er] 

....... (dg: fratri) de Porta Celi vitalem pensionem III {vóór en 

achter III staat een puntje} scutorum antiquorum Francie seu 

valorem solvendam anno quolibet ad vitam dicti fratris Henrici 

mediatim Johannis [et mediatim] Domini ex tribus et dimidio 

iugeribus terre ad dictum venditorem spectantibus sitis ante 

Engelen in quodam campo !der Scut Camp qui campus situs est inter 

hereditatem Ghisberti Lijsscap ex uno et inter villam de Engelen 

ex alio et de quibus IIIJ iugeribus terre dictus venditor duo 

iugera erga magistrum Wolphardum de Ghije[ssen] et unum et 

dimidium iugera erga oppidum de Busco acquisiverat ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: censu) 

X solidis oppido de Busco de quolibet iugero exinde solvendis 

promisit super habita et habenda sufficientem facere et cum 

mortuus fuerit etc. Testes Lijsscap et Scilder datum quarta post 

epyphanie. 

 

BP 1176 f 162v 02 vr 11-01-1381. 

Willelmus Vriese bakker, Johannes zv Hermannus van Eijndoven en 

Gerardus van Eijcke beloofden aan Philippus Jozollo etc 54 gulden 

pieter met Pasen aanstaande (zo 14-04-1381; 20+28+31+14=93 dgn) te 

betalen, op straffe van 4. 

 

Willelmus Vriese pistor Johannes filius (dg: quondam) Hermanni de 

Eijndoven et Gerardus de Eijcke promiserunt Philippo Jozollo etc 

(dg: XLVIII) #LIIII# gulden peter ad pasca proxime persolvendos 

                         
6 Zie → BP 1177 f 202v 12 wo 19-07-1385, verklaring dat 

achterstallige termijnen zijn betaald van een lijfrente van 3 oude 

schilden. 
7 Zie → BP 1178 f 096r 11 za 27-03-1389, verklaring dat 

achterstallige termijnen zijn betaald van een lijfrente van 3 oude 

schilden. 
8 Zie → BP 1178 f 142r 05 vr 18-03-1390, verklaring dat 

achterstallige termijnen zijn betaald van een lijfrente. 
9 Zie → BP 1175 f 083r 05 do 27-03-1393, verklaring dat 

achterstallige termijnen zijn betaald van een lijfrente van 3 oude 

schilden. 
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sub pena IIII etc. Testes #Sta et Scilder# sexta post epyphanie. 

 

BP 1176 f 162v 03 vr 11-01-1381. 

Voornoemde Willelmus beloofde voornoemde Gerardus schadeloos te 

houden van 24 gulden pieters. 

 

Solvit 2 plack. 

Dictus Willelmus promisit dictum Gerardum indempnem servare 

scilicet a XXIIII gulden peters. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 162v 04 vr 11-01-1381. 

Voornoemde Johannes beloofde voornoemde Gerardus schadeloos te houden 

van 24 gulden pieter. 

 

Solvit 2 plack. 

Dictus Johannes promisit dictum Gerardum indempnem servare 

scilicet a XXIIII gulden peter. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 162v 05 vr 11-01-1381. 

Arnoldus gnd Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker, voor zich en 

zijn vrouw Bela, maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Walramus zvw hr Johannes van Benthem 

ridder, Johannes Spijerinc zvw Walterus gnd Spijerinc van Dijnther, 

Johannes Woesic, Gerardus van Kilsdonc, Willelmus Vos van Dijnther, 

Alardus zvw Johannes gnd Spierinc van Hezewijc en Henricus Vos van 

Hezewijc. 

 

Arnoldus dictus Nolleken filius quondam Gerongii cyrothecarii #tam 

pro se ipso quam pro Bela sua uxore# omnes vendiciones et 

alienaciones factas a Walramo filio quondam domini Johannis de 

Benthem militis Johanne Spijerinc filio quondam Walteri dicti 

Spijerinc de Dijnther Johanne Woesic Gerardo de Kilsdonc Willelmo 

Vos de Dijnther Alardo filio quondam Johannis dicti Spierinc de 

Hezewijc et Henrico Vos de Hezewijc ut dicebat (dg: tam p) 

calumpniavit. Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 162v 06 vr 11-01-1381. 

Arnoldus van Gheel zvw Jacobus van Gheel maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door voornoemde personen. 

 

Arnoldus de Gheel filius quondam Jacobi de Gheel omnes vendiciones 

et alienaciones factas a premissis (dg: calu) personis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 162v 07 vr 11-01-1381. 

Arnoldus Ave Mari de jongere, voor zich en voor zijn vrouw Aleijdis, 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door 

voornoemde personen. 

 

Arnoldus Ave Mari junior tam pro se quam pro Aleijde sua uxore 

omnes vendiciones et alienaciones factas a dictis personis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 162v 08 vr 11-01-1381. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem, voor zich en voor zijn vrouw 

Bela, maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan 

door voornoemde personen. 

 

Godefridus filius quondam Andree de Berlikem (dg: omnes) tam pro 

se quam pro Bela sua uxore omnes vendiciones et alienaciones ut 
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supra calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 162v 09 vr 11-01-1381. 

Egidius Scoerwegge, voor zich en voor zijn vrouw Katherina, maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door 

voornoemde personen. 

 

Egidius (dg: filius) Scoerwegge tam pro se quam pro (dg: se) 

Katherina sua uxore omnes vendiciones et alienaciones ut supra 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 162v 10 vr 11-01-1381. 

Voornoemde Arnoldus Nolleken verklaarde10 ontvangen te hebben 6 oude 

schilden, die voornoemde personen, te weten Walramus etc, aan hem 

afgelopen Kerstmis verschuldigd waren, en 6 oude schilden, die 

voornoemde personen aan zijn vrouw Bela afgelopen Kerstmis 

verschuldigd waren, wegens lijfrenten die voornoemde personen aan 

voornoemde Arnoldus Nolleken en Bela moeten betalen. 

 

Dictus Arnoldus Nolleken palam recognovit sibi fore persolutum sex 

aude scilde quos persone predicte #scilicet Walramus etc# sibi 

debebant in festo nativitatis Domini proxime preterito et sex aude 

scilde quos dicte persone Bele sue uxori debebant in festo 

nativitatis Domini proxime preterito (dg: scilicet de vitali) 

occacione vialium pensionum quas dicte persone dictis Arnoldo 

Nolleken et Bele (dg: so) ad eorum vitam solvere tenentur ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 162v 11 vr 11-01-1381. 

Arnoldus van Gheel zvw Jacobus van Gheel verklaarde ontvangen te 

hebben 24 oude schilden, aan hem verschuldigd zoals hierboven 

vermeld. 

 

Arnoldus de Gheel filius quondam Jacobi de Gheel palam recognovit 

sibi fore persolutum XXIIII aude scilde quos sibi debebat ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 162v 12 vr 11-01-1381. 

Arnoldus Avemari de jongere verklaarde11 ontvangen te hebben 6 oude 

schilden, die aan hem en zijn vrouw Aleijdis verschuldigd waren, 

zoals hierboven. 

 

Arnoldus Avemari junior palam recognovit sibi fore (dg: sat) 

persolutum sex aude scilde quos sibi et sex aude scilde quos 

Aleijdi sue uxori debebant ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 162v 13 vr 11-01-1381. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem verklaarde ontvangen te hebben 8 

oude schilden die voornoemde personen aan hem verschuldigd waren en 8 

oude schilden, die voornoemde personen verschuldigd waren aan zijn 

vrouw Bela. 

 

Godefridus filius quondam Andree de Berlikem palam recognovit sibi 

fore persolutum octo aude scilde quos dicte persone sibi et octo 

aude scilde quos dicte persone Bele sue uxori debebant ut supra. 

Testes datum supra. 

 

                         
10 Zie → BP 1177 f 145v 02 do 04-08-1384, soortgelijke verklaring. 
11 Zie → BP 1177 f 145v 01 do 04-08-1384, soortgelijke verklaring. 
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BP 1176 f 162v 14 vr 11-01-1381. 

Egidius Scoerwegge verklaarde ontvangen te hebben 10 oude schilden, 

die voornoemde personen aan hem verschuldigd waren, en 10 oude 

schilden die voornoemde personen verschuldigd waren aan zijn vrouw 

Katherina. 

 

Egidius Scoerwegge palam recognovit sibi persolutum decem aude 

scilde quos dicte persone sibi et X aude scilde quos dicte persone 

Katherine sue uxori debebant ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 162v 15 vr 11-01-1381. 

Elizabeth dv Egidius van Andwerpia deed tbv Hadewigis wv Willelmus 

Kemmer en haar kinderen afstand van een huis en erf in Den Bosch, in 

de Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes Oem enerzijds en 

erfgoed van wijlen Elizabeth Ruelens anderzijds. 

 

Elizabeth filia Egidii de Andwerpia cum tutore super domo et area 

sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem quondam 

Johannis Oem ex uno et inter hereditatem quondam Elizabeth Ruelens 

ex alio ut dicebat et supre jure ad opus Hadewigis relicte quondam 

Willelmi Kemmer et liberorum eiusdem Hadewigis renunciavit 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 162v 16 za 12-01-1381. 

Goeswinus zvw Goeswinus van Orthen verkocht aan Theodericus gnd die 

Clercke een erfpacht van 10 zester rogge, Bossche maat, met Sint-

Martinus te leveren, gaande uit een huis en erf van verkoper, in Den 

Bosch, voor de Vismarkt, tussen erfgoed van wijlen Jacobus Scaden 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Dommellen anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns, en een b-erfcijns van 3 pond geld. 

 

Goeswinus filius quondam Goeswini de Orthen hereditarie vendidit 

Theoderico dicto die Clercke hereditariam paccionem decem 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Martini ex domo et area dicti venditoris sita in Busco ante forum 

piscium inter hereditatem quondam Jacobi Scaden ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Dommellen ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditario censu trium librarum monete exinde solvendis 

prius et sufficientem facere. Testes Boud et Vere datum sabbato 

post epyphanie. 

 

BP 1176 f 162v 17 za 12-01-1381. 

Arnoldus Heijme maande 3 achterstallige jaren van een erfpacht van 3 

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

hem verkocht door de broers Henricus, Arnoldus en Leonius gnd Snavel. 

 

Arnoldus Heijme hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam venditam sibi ab (dg: Arnoldo) Henrico Arnoldo et Leonio 

fratribus dictis Snavel prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes ?Lonijs et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 162v 18 zo 13-01-1381. 

Johannes van Merendonc en Johannes Writer van Scijnle beloofden aan 

Gerardus van Eijcke zvw Gerardus Posteel 18½ oude Franse schilden met 

Pasen aanstaande (zo 14-04-1381) te betalen. 

 

Johannes de Merendonc et Johannes Writer de Scijnle promiserunt 

Gerardo de Eijcke filio quondam Gerardi Posteel XVIII et dimidium 
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aude scilde Francie seu valorem ad pasca proxime persolvenda. 

Testes Lonijs et Vere datum in octava epyphanie. 

 

BP 1176 f 162v 19 zo 13-01-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+ 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 162v 20 ma 14-01-1381. 

Nijcholaus zvw Reijnerus met den Crommen Halze verkocht aan Willelmus 

Loijer een n-erfcijns van 12 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit (1) de helft van een hoeve in Oss, welke hoeve was van 

wijlen Franco Hoefsleger, welke hoeve voornoemde verkoper verworven 

had van voornoemde Franco, en welke helft Albertus Spermer thans als 

hoevenaar bezit, reeds belast met (1a) een b-erfcijns van 4 pond en 4 

groten voornoemd geld, (1b) een b-erfpacht van 1 mud rogge (2) 2 

morgen land gelegen naast de plaats gnd Oetheren, ter plaatse gnd 

Huekenbroek, tussen Reijnkinus Kul enerzijds en Henricus Goes 

anderzijds. 

 

Nijcholaus filius quondam Reijneri met den Crommen Halze 

hereditarie vendidit Willelmo Loijer hereditarium censum XII 

librarum monete solvendum hereditarie Martini ex medietate ad 

dictum dictum venditorem spectante cuiusdam mansi (dg: qui) siti 

in parochia de Os cum attinentiis eiusdem (dg: mansi) medietatis 

supradicti singulis et universis ubique locorum consistentibus 

sive sitis qui mansus cum suis attinentiis fuerat quondam 

Franconis Hoefsleger et quam medietatem dictus venditor erga 

dictum Franconem acquisiverat (dg: scilicet ex illa) et quam 

medietatem Albertus Spermer ad presens sub sua cultura possidet et 

colit atque ex duobus iugeribus terre dicti venditoris sitis iuxta 

locum dictum Oetheren ad locum dictum Huekenbroec inter 

hereditatem Reijnkini Kul ex uno et inter hereditatem Henrici Goes 

ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam #et questionem 

proximitatis# et aliam obligationem deponere exceptis hereditario 

censu quatuor librarum #et quatuor grossorum# dicte monete et 

hereditaria paccione unius modii siliginis ex dicta medietate 

dicti mansi prius solvendis annuatim promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes Sta et Scilder datum in crastino 

octavarum epyphanie Domini. 

 

1176 mf5 A 06 f.163. 

 Sexta post epyphanie: vrijdag 11-01-1381. 

 Sabbato post epyphanie: zaterdag 12-01-1381. 

 in crastino octavarum epyphanie: maandag 14-01-1381. 

 mensis februarii die XIIII: donderdag 14-02-1381. 

 Quinta post octavam epyphanie: donderdag 17-01-1381. 

 

BP 1176 f 163r 01 vr 11-01-1381. 

....... van der Voert van Arle ev Aleijdis dvw Johannes gnd Nuwelaet 

verkocht aan Paulus zvw Jacobus gnd Pouwels soen molenaar (1) de 

helft, die aan hem gekomen was na overlijden van de ouders van 

voornoemde Aleijdis, in 6 lopen roggeland in Lieshout, ter plaatse 

gnd den Watelberg, tussen een beemd gnd Molenbeemd behorend aan het 

huis van Lieshout enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) de 

helft van het ploegrecht dat behoorde aan voornoemde wijlen Johannes 

Nuwelaet in de gemeint van Stiphout, welk recht behoorde tot de 

goederen van voornoemde wijlen Johannes Nuwelaet, gelegen in Aarle, 

belast met 2 penning oude cijns. 
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....... van der Voert de Arle (dg: medietatem) maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie quondam Johannis 

dicti Nuwelaet medietatem [sibi d]e morte quondam parentum dicte 

Aleijdis successione advolutam in sex lopinatis terre siliginee 

sitis in parochia de (dg: Lijsso) Lijeshout in loco dicto den 

Watelberch inter (dg: hereditatem) pratum dictum Molenbeemt 

spectans ad domum de Lijeshout ex uno et inter communem plateam ex 

alio atque medietatem totius juris dicti (dg: ploech) ploechrecht 

quod predicto (dg: -s) quondam Johanni Nuwelaet competebat in 

communitate de Stiphout et quod jus (dg: spectabat) dictum 

ploechrecht spectabat de jure ad bona dicti quondam Johannis 

Nuwelaet sita in parochia de Arle ut dicebat hereditarie vendidit 

Paulo filio quondam Jacobi dicti Pouwels soen multoris promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus denariis 

antiqui census exinde solvendis. Testes Sta et Scilder datum sexta 

post epyphanie. 

 

BP 1176 f 163r 02 vr 11-01-1381. 

Johannes zv Johannes molenaar van Lijeshout verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius Johannis multoris de Lijeshout prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 163r 03 vr 11-01-1381. 

Johannes van Eijcke de oudere verklaarde dat Leonius van de Kelder, 

zijn broer Henricus van de Kelder en Theodericus Writer, en niemand 

anders, aan hem betaald hebben 51½ dobbel mottoen geld van Holland, 

aan Henricus Stierken tbv voornoemde Johannes van Eijke de oudere 

beloofd door Henricus gnd Snavel, zijn broers Leonius en Arnoldus, en 

voornoemde Henricus van de Kelder, zijn broer Leonius en Theodericus 

Writer. Eerstgenoemde Johannes droeg12 de schuldbrief over aan 

voornoemde Theodericus Writer, tbv hem en voornoemde Leonius van de 

Kelder. 

 

(dg: L) Johannes de Eijcke senior palam recognovit sibi Leonium de 

Penu !fratrem Henricum de Penu et Theodericum Writer et neminem 

alium persolvisse quinquaginta unum et dimidium aureos denarios 

communiter dobbel mottoen vocatos monete Hollandie promissos (dg: 

dicti) Henrico Stierken ad opus dicti Johannis de Eijke senioris 

ab Henrico dicto (dg: Snave) Snavel Leonio et Arnoldo eius 

fratribus (dg: Henrico dicto) #et a dictis# Henrico de Penu Leonio 

eius fratre et Theoderico Writer prout in litteris et ad maiorem 

evidenciam primodictus Johannes dictas litteras cum jure 

supportavit dicto Theoderico Writer ad opus sui et ad opus dicti 

Leonii de Penu. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 163r 04 za 12-01-1381. 

Wolterus zv Johannes van Vroenhoeven had destijds beloofd aan 

Ghisbertus Sceijvel gedurende 6 jaar, elk jaar met Lichtmis 11 mud 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, en 2 steen vlas in Den Bosch te 

leveren, uit de goederen gnd ten Poeteren, in Sint-Oedenrode, en uit 

andere goederen van voornoemde Wolterus. Voornoemde Ghisbertus droeg 

thans 11 mud rogge, die hij met Lichtmis over een jaar zal beuren, 

over aan Willelmus Scilder. 

 

                         
12 Zie → BP 1176 f 338v 16 do 21-01-1384, overdracht (wederom!?) van 

de schuldbekentenis door Johannes van Eijke de oudere aan Thomas van 

de Kelder. 
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Notum sit universis quod cum Wolterus filius Johannis de 

Vroenhoeven promisisset super se et bona sua omnia se daturum et 

soluturum Ghisberto Sceijvel ad spacium sex annorum anno quolibet 

eorundem sex annorum undecim modios siliginis mensure Rodensis 

atque duo pondera lini dicta steen vlaes in festo purificationis 

et in Busco tradere ex bonis dictis ten Poeteren sitis in parochia 

de Rode sancte Ode atque ex ceteris bonis dicti Wolteri quoque 

locorum sitis prout hec et alia in litteris continentur 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Ghisbertus 

XI modios siliginis dicte mensure sibi a purificatione proxime 

ultra annum occacione dicte promissionis provenientes et 

competituros supportavit Willelmo Scilder cum litteris occacione 

dicte siliginis. Testes Sta et Vere datum sabbato post epyphanie. 

 

BP 1176 f 163r 05 ma 14-01-1381. 

Henricus van Amersoijen en Arnoldus Vere beloofden aan Henricus die 

Jegher 90 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381) 

te betalen. 

 

Henricus de Amersoijen et Arnoldus Vere promiserunt Henrico die 

Jegher nonaginta aude scilde seu valorem ad Jacobi proxime 

persolvenda. Testes Lonijs et Boud datum in crastino octavarum 

epyphanie. 

 

BP 1176 f 163r 06 ma 14-01-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Solvit ..] plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 163r 07 do 14-02-1381. 

Hr Johannes van Zevenborne etc beloofde aan Bertoldus Voget een 

erfpacht van 7 mud rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit goederen van voornoemde hr Johannes, in Woensel, 

ter plaatse gnd Acht. 

 

Dominus Johannes de Zevenborne etc promisit ut debitor principalis 

se daturum et soluturum Bertoldo Voget hereditariam paccionem 

septem modiorum siliginis mensure de Eijndoven hereditarie 

purificatione ex bonis dicti domini Johannis sitis in parochia de 

Woenssel in loco dicto Acht et ex attinentiis eorundem singulis et 

universis quoque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

promisit super omnia sufficientem facere. Testes Sta et Lonijs 

datum supra mensis februarii die XIIII hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 163r 08 do 14-02-1381. 

En hij kan terugkopen wanneer hij wil met 100 oude schilden, de volle 

pacht van het jaar van wederkoop en met eventuele achterstallige 

termijnen. Opgesteld in Den Bosch, in het huis van wijlen Wijnricus 

van Oijen, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Walterus van 

Erpe, Stamelart van Spanct en Arnoldus Veer. 

 

Et poterit redimere semper quando voluerit cum centum aude scilde 

et cum plena paccione anni redempcionis et cum arrestadiis ut in 

forma #et si expensas fecerit etc#. Actum in Buscoducis in domo 

quondam Wijnrici de Oijen presentibus dictis scabinis et Waltero 

de Erpe Sta de Spanct Arnoldo Veer. 

 

BP 1176 f 163r 09 do 14-02-1381. 

Egidius van Berlaer en zijn vrouw Ermgardis van Zevenborne vrouwe van 

Hoeps hadden destijds een lijfrente van 400 gulden, behorend aan 
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voornoemde vrouwe Ermgardis, in de tol van Cuijk, met achterstallige 

termijnen, in handen gesteld van Lucas van de Kelder, zijn broer 

Leonius, Bertoldus Voget, Gerardus zvw Conrardus Writer en Willelmus 

Vos van Dijnther en zijn erfgenamen, en hadden hen gemachtigd 

achterstallige termijnen hiervan te heffen: 1177½ oude Franse 

schilden, die voornoemde Lucas, Leonius, Bertoldus, Gerardus en 

Willelmus met voornoemde Egidius en met andere mensen beloofd hadden 

en van welke som voornoemde Bertoldus 468 oude schilden moet 

ontvangen. Voornoemde Bertoldus droeg over aan Nijcholaus van Doerne 

zvw Everardus van Doerne voornoemde 468 oude schilden. 

 

Notum sit universis cum Egidius de Berlaer et Ermgardis de 

Zevenborne domina de Hoeps eius conthoralis legitima (dg: unam) 

vitalem pensionem quadringentorum florenorum aureorum ad dictam 

dominam Ermgardem spectantem in theolomo de Kuijc et omnia 

arrestadia eis (dg: exinde) restantia et non soluta de dicta 

pensione (dg: potente) in manus posuissent Luce de Penu Leonio 

eius fratri Bertoldo Voget et Gerardo filio quondam (dg: Gerardi) 

Conrardi Writer et Willelmo Vos de Dijnther et suis heredibus et 

eosdem potentes fecissent in dicta pensione in (dg: vitali 

pensione) et arrestadiis scilicet de predictis pensione et 

arrestadiis percipiendi et levandi #et obtinendi# nomine et ex 

parte dictorum Egidii et domine Ermgardis (dg: .. et) mille et 

centum et septuaginta septem et dimidium aude scilde monete regis 

Francie boni auri et iusti ponderis quos dicti Lucas Leonius 

Bertoldus Gerardus et Willelmus #vel# coniunctum vel divisi cum 

dicto Egidio et cum (dg: cum) aliis hominibus vel pro dicto Egidio 

diversis personis promiserant et de qua summa dictus Bertoldus 

CCCC et sexaginta octo aude scilde percipere deberet et levare ut 

dicebant constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Bertoldus dictos CCCC et LXVIII aude scilde atque #totum# jus 

dictos CCCC et LXVIII (dg: scilde) #aude# scilde percipiendi et 

levandi ex dicta vitali pensione et arrestadiis ut dicebat atque 

totum jus sibi in premissis competens quovis (dg: quo) modo 

supportavit Nijcholao de Doerne filio quondam Everardi de Doerne 

promittens ratam servare (dg: testes datum supra) et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 163r 10 do 17-01-1381. 

Johannes zvw Lambertus van den Yvelaer beloofde aan Arnoldus Hoernken 

5 mud rogge, Bossche maat, met Pasen aanstaande (zo 14-04-1381) te 

leveren. 

 

Johannes filius quondam Lamberti van den Yvelaer promisit Arnoldo 

Hoernken quinque modios siliginis mensure de Busco ad pasca 

proxime persolvendos. Testes Sta et Scilder datum quinta post 

octavam epyphanie. 

 

BP 1176 f 163r 11 do 17-01-1381. 

Elizabeth dvw Marcelius gnd Zeel van den Hazenberghe wv Nijcholaus 

van der Hamsvoert beloofde aan Arnoldus Hoernken 150 Brabantse dobbel 

na maning te betalen. De brief overhandigen aan Johannes Stanssarts 

soen van Erpe. 

 

Elizabeth filia quondam Marcelii dicti (dg: v) Zeel van den 

Hazenberghe relicta quondam Nijcholai van der Hamsvoert promisit 

#super habita et habenda# Arnoldo Hoernken CL Brabant dobbel ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera 

Johanni (dg: Stanssen) #Stanssarts# soen de Erpe. 
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BP 1176 f 163r 12 do 17-01-1381. 

Petrus gnd Donckers soen en Nijcholaus Grieten soen van Hees 

beloofden aan Gerardus zvw Arnoldus Nollen gedurende 5 jaar, elk jaar 

met Kerstmis 4 Hollandse dobbel te betalen. Ze zullen de zegedijk in 

Kessel, ter plaatse gnd Stroebroek, aan het eind van een kamp van 

voornoemde Gerardus, en een sloot aan het eind van voornoemd kamp 

gedurende deze 5 jaar onderhouden. 

 

Petrus dictus Donckers soen et Nijcholaus Grieten soen de Hees 

promiserunt (dg: Arnoldo Nollen) Gerardo filio quondam Arnoldi 

Nollen ad spacium quinque annorum proxime futurorum anno quolibet 

#dictorum quinque annis# quatuor Hollant dobbel ad nativitatis 

Domini persolvendos et pro primo termino nativitatis Domini 

proxime et quod ipsi aggerem dictum zegedike situm in parochia de 

Kessel ad locum dictum (dg: Stre) Stroebroeke ad finem campi dicti 

Gerardi siti ibidem atque fossatum ad finem dicti campi que agger 

et fossatum spectant ad dictum campum ut dicebant dictis quinque 

annis in bona disposicione ante circonspectionem dictam scouwe 

observabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 163r 13 do 17-01-1381. 

Henricus zvw Henricus van der Heze droeg over aan Godefridus van den 

Grave hoefslager (1) een b-erfpacht van 5½ mud rogge, maat van 

Gemert, met Lichtmis in Gemert, op de goederen gnd ten Boer, te 

leveren, gaande uit de goederen gnd ter Buer, in de dingbank van 

Gemert, (2) alle erfgoederen van voornoemde Henricus, gelegen onder 

de dingbank van Gemert, deze erfgoederen belast met cijnzen. 

 

Henricus filius (dg: f) quondam Henrici van der Heze (dg: here) 

hereditariam paccionem quinque et dimidii modiorum siliginis (dg: 

..) mensure de Ghemert quam se solvendam habere [dicebant] 

hereditarie purificatione et in parochia de Ghemert supra bona 

dicta ten Boer tradendam ex bonis dictis ter Buer sitis in 

jurisdictione de Ghemert atque ex attinentiis dictorum bonorum 

(dg: .) atque omnes et singulas (dg: bona ..) hereditates predicti 

Henrici quocumque infra (dg: parochiam) jurisdictionem de Ghemert 

sitas (dg: .) ut dicebat ut dicebat hereditarie ....... Godefrido 

van den Grave calciferratori promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus ex dictis hereditatibus de jure 

solvendis. Testes datum supra. 

 

1176 mf5 A 07 f.163v. 

 in festo Antonii anno LXXXI: donderdag 17-01-1381. 

 

BP 1176 f 163v 01 do 17-01-1381. 

Ghisbertus zvw Johannes zv Everardus van Hijntham droeg over aan 

Henricus zv Johannes van der Bruggen, tbv hem en andere kv voornoemde 

Johannes van der Bruggen, een b-erfcijns van 20 schelling, die 

voornoemde Johannes zv Everardus betaalde aan hr Ghisbertus van 

Ellevoert priester zvw Johannes van der Bruggen, gaande uit alle 

erfgoederen van voornoemde Johannes zv Everardus, welke erfgoederen 

aan voornoemde Johannes zv Everardus en zijn vrouw Elizabeth sv 

voornoemde hr Ghisbertus waren geschonken, welke cijns voornoemde 

Johannes zv Everardus verworven had van voornoemde hr Ghisbertus. 

Eerstgenoemde Ghisbertus beloofde dat geen van de erfg vw voornoemde 

Johannes zv Everardus rechten op deze cijns zal doen gelden. De brief 

overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

(dg: Henricus) #Ghi[sbertus]# filius quondam Johannis filii 

Everardi de Hijntham hereditarium censum viginti solidorum quem 

dictus Johannes (dg: dn) solvere consuevit domino Ghisberto de 
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Ellevoert presbitro filio quondam Johannis van der Bruggen de 

totis hereditatibus dicti Johannis filii Everardi quas idem 

Johannes (dg: ..) cum Elizabeth sua uxore sorore dicti domini 

Ghisberti nomine dotis sumpserat et quem censum dictus Johannes 

filius Everardi erga dictum dominum Ghisbertum acquisiverat prout 

in litteris hereditarie supportavit Henrico (dg: Gh) filio (dg: 

filio) Johannis van der Bruggen ad opus sui et ad opus aliorum 

liberorum dicti Johannis van der Bruggen cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

promisit insuper primodictus Ghisbertus (dg: qu) super omnia quod 

ipse omnes heredes dicti quondam Johannis filii Everardi (dg: 

super dicto censu) semper tales tales habebit quod non presument 

se jus in dicto censu quovismodo habere. Testes Sta et Scilder 

datum supra. Tradetur littera dicto Henrico. 

 

BP 1176 f 163v 02 do 17-01-1381. 

Gerardus Machiels soen beloofde aan Johannes Mijskens van Eijndoven 

28 lichte schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, na 

maning te betalen. Is de knecht van hr Johannes Ghijskini. 

 

Gerardus Machiels soen promisit Johanni Mijskens de Eijndoven 

XXVIII licht scilde scilicet XII Dordrecht placken pro scilt 

computato ad monitionem persolvenda. Testes datum supra. Est 

famulus domini Johannis Ghijskini. 

 

BP 1176 f 163v 03 do 17-01-1381. 

Henricus, Ghisbertus, Truda, Elizabeth en Elizabeth, kv Johannes van 

der Bruggen, en Ghibo met den Ghemake ev Hilla dv voornoemde Johannes 

verkochten aan Nijcholaus gnd Berkelman 6/7 deel in een stuk land in 

Helvoirt, voor de kerk, tussen Nijcholaus van Lijemde enerzijds en 

voornoemde Nijcholaus Berkelman anderzijds, dit 6/7 deel belast met 4 

penning cijns aan de abdij van Sint-Truiden in Leuven en 12 penning 

gemeen geld aan de kerk van Helvoirt. 

 

Henricus Ghisbertus fratres (dg: liberi Johannis van der Bruggen) 

Truda Elizabeth et Elizabeth liberi (dg: quondam) Johannis van der 

Bruggen cum tutore et Ghibo met den Ghemake maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Hille sue uxoris filie dicti Johannis sex 

(dg: sextas) #septimas# partes ad se spectantes in pecia terre 

sita in parochia de Helvoert ante (dg: ecl) ecclesiam de Helvoert 

inter hereditatem Nijcholai de Lijemde ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai dicti Berkelman ex alio scilicet dividendo dictam peciam 

terre in (dg: sex) #septem# partes equales sex ex hiis ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Nijcholao Berkelman promittentes cum 

tutore warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor 

denariis census conventui sancte Gertrudis Lovaniensis et XII 

denariis communis pagamenti ecclesie de Helvoert (dg: exinde) 

solvendis ex dictis sex septimis partibus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 163v 04 do 17-01-1381. 

Walterus van den Nuwenhuze ev Katherina vernaderde. 

 

Nota. 

(dg: Walterus van de) Walterus van den Nuwenhuze #maritus 

Katherine sue uxoris# prebuit et cessit et obtinuit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 163v 05 do 17-01-1381. 

Johannes van der Bruggen heeft gezegd dat hij terug wilde kopen, 

d.w.z. hij heeft geen blinkend geld laten zien. 
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Johannes van der Bruggen dixit quod vellet redimere scilicet non 

exhibuit patentes denarios. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 163v 06 do 17-01-1381. 

Rodolphus zvw Goeswinus van den Elsen verkocht aan Henricus zvw 

Johannes van Dorhout een erfpacht van 1 mud gerst, maat van Veghel, 

met Kerstmis in Veghel te leveren, gaande uit alle erfgoederen, die 

aan verkoper gekomen waren na overlijden van zijn ouders, in? alle 

erfgoederen, die voornoemde wijlen Goeswinus verworven had van 

Arnoldus van Beke, gelegen onder Veghel, reeds belast met cijnzen en 

pachten. 

 

Solvit. 

Rodolphus filius quondam Goeswini van den Elsen hereditarie 

vendidit Henrico filio quondam Johannis de Dorhout hereditariam 

paccionem unius modii ordei mensure de Vechel solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Vechel tradendam ex (dg: 

bonis sibi de morte quondam) #omnibus hereditatibus# que dicto 

venditori de morte quondam suorum parentum successione advolutis 

(dg: sitis in parochia de Vechel quas hereditates) in omnibus 

hereditatibus quas dictus quondam Goeswinus erga Arnoldum de Beke 

acquisiverat quoque locorum infra parochiam de Vechel situatis ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus et paccionibus exinde prius de jure solvendis et promisit 

super omnia (dg: super omnia) sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 163v 07 do 17-01-1381. 

Goeswinus zvw Goeswinus van Avenyoen deed tbv Jacobus Loze afstand 

van een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen 

voornoemde Jacobus Loze enerzijds en een gemene steeg anderzijds. 

 

Goeswinus filius quondam Goeswini de Avenyoen super pecia terre 

sita in parochia de Roesmalen in loco dicto Hijnen inter 

hereditatem Jacobi Loze ex uno et inter communem stegam ex alio et 

super jure #competente seu competituro# ad opus dicti Jacobi Loze 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. 

 

BP 1176 f 163v 08 do 17-01-1381. 

Adam van der Weijden en zijn vrouw Heijlwigis wv Goeswinus van 

Avenjoen droegen over aan Goeswinus zvw voornoemde Goeswinus van 

Avenyoen haar vruchtgebruik in een stuk land in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Hijnen, tussen Jacobus Loze enerzijds en een gemene steeg 

anderzijds. 

 

Adam van der Weijden maritus legitimus ut asserebat Heijlwigis 

(dg: filie qu) #sue uxoris# relicte quondam Goeswini de Avenjoen 

et dicta Heijlwigis cum eodem tamquam cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in pecia terre sita in parochia de Roesmalen in 

loco dicto Hijnen inter hereditatem Jacobi Loze ex uno et inter 

communem stegam ex alio ut dicebant supportaverunt Goeswino filio 

dicti quondam Goeswini de Avenyoen promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 163v 09 do 17-01-1381. 

Arnoldus gnd Lanen soen zvw Walterus zv Arnoldus van Nuenrebeke 

verkocht aan Andreas van Oudrigen een n-erfcijns van 2 oude schilden 

van Frankrijk of Vlaanderen, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een stuk land gnd die Hal, 

in Nuenen, tussen Johannes van den Velde enerzijds en Reijnerus 
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Ghiben soen anderzijds, (2) een stuk beemd in Gerwen, tussen 

voornoemde Johannes van den Velde enerzijds en Johannes van der 

Heijden anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. Na overlijden van 

voornoemde Andreas en zijn vrouw Merskina gaat deze cijns terug naar 

de verkoper. 

 

Arnoldus (dg: filius) dictus Lanen soen filius quondam (dg: 

Arnoldi) Walteri filii Arnoldi de Nuenrebeke hereditarie vendidit 

Andree de Oudrigen hereditarium censum duorum aude scilde (dg: 

solvendum hereditarie mediatim) Francie vel Flandrie seu valorem 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

pecia terre dicta die Hal sita in parochia de Nuenen inter 

hereditatem Johannis van den Velde ex uno et inter hereditatem 

Reijneri Ghiben soen ex alio et ex pecia prati sita in parochia de 

Gherwen inter hereditatem Johannis van den Velde predicti ex uno 

et inter hereditatem Johannis van der Heijden ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi et sufficientem facere tali condicione quod dictus 

census post decessum dicti Andree et Merskine sue uxoris ad dictum 

venditorem revertetur. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 163v 10 do 17-01-1381. 

Voornoemde koper en zijn vrouw Merskina beloofden dat voornoemde 

verkoper en zijn onderpanden, na overlijden van voornoemde Andreas en 

Merskina, ontlast zullen zijn van de betaling van voornoemde cijns, 

en dat de cijns dan naar de verkoper teruggaat. Opgesteld in de kamer 

van de schrijvers, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Jacobus 

Aven soen, Johannes van der Bruggen, Hubertus Truden soen en 

Willelmus Maes soen. 

 

A. 

Dictus emptor et Merskina eius (dg: eius) uxor promiserunt super 

omnia pro se et suis heredibus quod dictus !emptor #et eius 

contrapignora# a solucione dicti census post decessum dictorum 

Andree et Merskine (dg: ...) erunt quiti et quod dictus census 

extunc integraliter ad dictum venditorem revertetur ut in forma. 

Acta in camera scriptorum presentibus dictis scabinis Jacobo Aven 

soen Johanne van der Bruggen Huberto Truden soen Willelmo Maes 

soen datum in festo Antonii anno LXXXI. 

 

BP 1176 f 163v 11 do 17-01-1381. 

Engbertus gnd Wouters van Wamel smid beloofde aan Jacobus Aven soen 

58 lichte schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, na 

maning te betalen. 

 

Engbertus dictus Wouters de Wamel faber promisit Jacobo Aven soen 

LVIII licht scilde scilicet XII Dordrecht placken pro scilt scilt 

computato ad monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 163v 12 do 17-01-1381. 

Johannes zv Willelmus gnd Luppen soen verkocht aan zijn voornoemde 

vader Willelmus een erfpacht van 3 mud rogge, die voornoemde 

Willelmus beloofd had aan hr Thomas van Zoemeren investiet van 

Gerwen, tbv zijn voornoemde zoon Johannes en diens vrouw Jutta dv 

voornoemde hr Thomas, mits voornoemde Johannes en Jutta door het 

huwelijk werden verbonden. 

 

Johannes filius Willelmi dicti Luppen soen hereditariam paccionem 

trium modiorum siliginis (dg: mensure de Rode) quam dictus 

Willelmus promiserat (dg: dicto Johanni suo filio se daturum et 

soluturum dicto Johanni) domino Thome de Zoemeren investito de 
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(dg: v) Gherwen ad opus dicti Johannis sui filii et Jutte sue 

uxoris filie dicti domini Thome seu alias quovismodo dummodo dicti 

Johannes et Jutta per matrimonium copulabantur ut dicebat 

hereditarie (dg: supportavit) vendidit dicto Willelmo suo (dg: 

fratri) #patri# promittens warandiam et obligationem #et 

impeticionem# ex parte sui (dg: de) et dicte sue uxoris deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 163v 13 do 17-01-1381. 

Walterus zvw Walterus van Oerle beloofde aan Johannes zvw Bruijstinus 

van Andel snijder 10 mud rogge van dit jaar, Bossche maat, met 

Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1381) te leveren. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Oerle promisit Johanni filio 

quondam Bruijstini de Andel sartoris X modios siliginis (dg: qui 
?erint in) anni presentis mensure de Busco ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes datum datum supra. 

 

BP 1176 f 163v 14 do 17-01-1381. 

Gregorius gnd Gorijs Erenbrechts soen verkocht aan Hubertus Truden 

soen van Kessel een erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar, 

gaande uit een stuk land in Kessel, ter plaatse gnd die Ekpoelen, 

tussen kvw Gerardus Coptiten enerzijds en Johannes zv Arnoldus gnd 

Lijmoeden soen anderzijds. 

 

Solvit 2 plack. 

Gregorius dictus Gorijs (dg: Eve) Erenbrechts soen hereditarie 

vendidit Huberto Truden soen van Kessel hereditariam paccionem sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et pro primo termino ultra annum et in Busco 

tradendam ex pecia terre sita in parochia de Kessel in loco dicto 

die Ecpoelen inter hereditatem liberorum quondam Gerardi Coptiten 

ex uno et inter hereditatem Johannis filii Arnoldi dicti (dg: 

Lonijs) #Lijmoeden# soen ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 163v 15 do 17-01-1381. 

Hubertus Steenwech, Hubertus van Ghemert en Henricus zv Arnoldus van 

Beke nzv etc beloofden aan Arnoldus Koijt 320 franken met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Hubertus (dg: de Ghe) Steenwech et Hubertus de (dg: Ghe) Ghemert 

et Henricus filius Arnoldi de Beke filii naturalis etc promiserunt 

Arnoldo Koijt CCC et XX (dg: fran) francken seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Sta et Lijsscap 

datum supra. 

 

1176 mf5 A 08 f.164. 

 sexta post octavam epyphanie: vrijdag 18-01-1381. 

 sabbato post Mercelli: zaterdag zaterdag 19-01-1381. 

 in festo Agnetis: maandag 21-01-1381. 

 quarta post Agnetis: woensdag 23-01-1381. 

 

BP 1176 f 164r 01 vr 18-01-1381. 

....anus van Berlaer verkocht aan Danijel van Merwijc en zijn vrouw 

Elizabeth dv Johannes van Donckersfoert een lijfpacht van 1 mud 

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

goederen gnd Vos Hoeve, in Beek bij Aarle, tussen Johannes van 

Donckersfoert enerzijds en erfgoed gnd Blaken Broek anderzijds, reeds 
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belast met een erfpacht van 1 mud rogge. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

....anus de Berlaer legitime vendidit Danijeli de Merwijc et 

Elizabeth sue uxori filie (dg: quondam) Johannis de Donckersfoert 

vitalem pensionem unius [mo]dii siliginis mensure de Busco 

solvendam ad vitam ipsorum (dg: se) amborum seu alterius eorum et 

non ultra purificatione et pro primo termino ultra annum et in 

Busco tradendam ex bonis dictis Vos Hoeve sitis in parochia de 

Beke prope Arle inter hereditatem Johannis de Donckersfoert ex uno 

et inter hereditatem dictam Blaken Broec ex alio (dg: pro) ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepta hereditaria paccione unius modii siliginis exinde prius 

solvenda et sufficientem facere et alter diutius vivens dictam 

pensionem integraliter possidebit. Testes Sta et Ouden datum sexta 

post (dg: epy) octavam epyphanie. 

 

BP 1176 f 164r 02 za 19-01-1381. 

Johannes Scillinc van Helmont, Godefridus gnd Vos soen en Johannes 

van Wetten beloofden aan Philippus Jozollo etc 100 oude schilden met 

Pasen aanstaande (zo 14-04-1381; 12+28+31+14=85 dgn) te betalen, op 

straffe van 5. 

 

Johannes Scillinc de Helmont Godefridus dictus Vos soen et 

Johannes de Wetten promiserunt Philippo Jozollo etc centum aude 

scilde Francie ad pasca proxime persolvenda sub pena V. Testes Sta 

et Ouden datum sabbato post Mercelli. 

 

BP 1176 f 164r 03 za 19-01-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

[Solvit .] plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 164r 04 vr 18-01-1381. 

Henricus Bac van Doesborch, poorter in Kampen, verklaarde dat 

Rodolphus Wise en Godefridus uter Waden van Hedel 100 oude schilden 

aan hem betaald hebben, in afkorting van 200 oude schilden, aan 

voornoemde Henricus beloofd door voornoemde Rodolphus en Godefridus, 

in een brief met hun zegel. 

 

Henricus Bac de Doesborch burgensis in Campen palam recognovit 

sibi fore satisfactum a Rodolpho Wise et Godefrido uter Waden de 

Hedel centum aude scilde (dg: Fran) in abbreviationem ducentorum 

aude scilde promissorum dicto Henrico a dictis Rodolpho et 

Godefrido in litteris (?dg: de) eorum sigillo sigillatis ut 

dicebant. Testes Lijsscap et Vere datum sexta post Mercelli. 

 

BP 1176 f 164r 05 za 19-01-1381. 

Arnoldus zvw Arnoldus van der Straten gaf uit aan Bartholomeus gnd 

Meus jongere zvw Arnoldus gnd Noudeken Loijart (1) een stuk land in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, tussen Johannes gnd Hellevoert 

enerzijds en de gemeint anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 

de hertogencijns, (b) 2 schelling gemeen paijment aan de investiet 

van Helvoirt, en thans voor (c) een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Bartholomeus 

tot onderpand (2) ¼ deel in 3 dagmaten beemd, in Vught Sint-

Lambertus, achter Cromvoirt, ter plaatse gnd in den Reit, tussen erfg 

vw Egidius van den Dijstelberghe enerzijds en Goeswinus Cnode 
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anderzijds. 

 

Solvit Bartholomeus ?X plack. 

Arnoldus (dg: van) filius quondam Arnoldi van der Straten peciam 

terre sitam in parochia de Helvoert in loco dicto Dijstelberch 

inter hereditatem (dg: Walteri) Johannis dicti Hellevoert ex uno 

et inter (dg: h) communitatem ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Bartholomeo dicto Meus juniori filio 

quondam Arnoldi dicti Noudeken Loijart ab eodem hereditarie 

possidendam pro censu domini ducis et duobus solidis communis 

pagamenti investito de Helvoert exinde solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificatione et pro primo termino ultra 

annum in Busco tradenda ex premissa promittens (dg: warandiam pro 

premissis) super habita et habenda warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem dictus Bartholomeus quartam partem ad se spectantem in 

tribus diurnatis prati sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti 

(dg: in lo) retro Crumvort in loco dicto in den Reijt inter 

hereditatem (dg: Henrici) heredum quondam Egidii van den 

Dijstelberghe ex uno et inter hereditatem Goeswini Cnode ex alio 

ut dicebat ad pignus imposuit. Testes Sta et Ouden datum sabbato 

post Mercelli. 

 

BP 1176 f 164r 06 za 19-01-1381. 

Petrus Bijerman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Bijerman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 164r 07 za 19-01-1381. 

Voornoemde Arnoldus zvw Arnoldus van der Straten gaf uit aan Arnoldus 

gnd Nodeken zvw Johannes gnd Nodeken (1) een stuk land in Helvoirt, 

ter plaatse gnd Eikendonk, tussen Johannes Zelen soen en Hilla 

Rosincs enerzijds en kv Petrus gnd Emmen soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (a) de hertogencijns, (b) een b-erfcijns van 2 

schelling gemeen paijment aan de investiet van Helvoirt, (c) een 

b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, aan Margareta van Riel, 

en thans voor (d) een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar. 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Arnoldus Nodeken tot 

onderpand (2) 1 lopen roggeland in Helvoirt, tussen Hilla Rosincs 

enerzijds en Bartholomeus gnd Oude Meus Nodeken anderzijds. 

 

Arnoldus Nodekens. 

Dictus Arnoldus filius quondam Arnoldi van der Straten peciam 

terre sitam in parochia de Helvoert in loco dicto Eijckendonc 

inter hereditatem (dg: Johannis de Brolijo) Johannis Zelen #soen# 

et Hille Rosincs ex uno et inter hereditatem (dg: q) liberorum 

Petri dicti Emmen soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Arnoldo dicto Nodeken filio quondam Johannis dicti 

Nodeken ab eodem hereditarie possidendam pro censu domini ducis et 

hereditario censu duorum solidorum communis pagamenti investito de 

Helvoert et hereditaria paccione quatuor (dg: lib) lopinorum 

siliginis mensure de Busco Margarete de Riel exinde solvendis 

dandis etc et pro hereditaria paccione duodecim lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens super habita et habenda warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem solucionis dicte paccionis dictus Arnoldus 

Nodeken (dg: hereditariam paccionem) unam lopinatam terre 



Bosch’ Protocol jaar 1381 01. 

 

30 

siliginee sitam in dicta parochia inter hereditatem Hille Rosincs 

ex uno et inter hereditatem Bartholomei dicti Oude Meus Nodeken ex 

alio ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 164r 08 za 19-01-1381. 

Belija dvw Willelmus gnd Heecke van Mierle beloofde aan Petrus van 

Laervenne, tbv Godefridus, nzv voornoemde Belija en Leonius zvw 

Gheerlacus van Koeldonc, 100 Brabantse dobbel na maning van 

voornoemde Godefridus te betalen. De brief overhandigen aan Albertus 

keetellaer. 

 

Belija filia quondam Willelmi dicti Heecke de Mierle promisit (dg: 

Bea) super habita et habenda Petro de Laervenne ad opus Godefridi 

filii naturalis dicte Belije ab eadem et (dg: Geerlaco de K) et 

Leonio filio quondam Gheerlaci de Koeldonc pariter geniti centum 

Brabant dobbel ad monitionem dicti Godefridi persolvendos. Testes 

(dg: datum supra) Sta et Lonijs et Ouden datum supra. Tradetur 

littera Alberto keetellaer. 

 

BP 1176 f 164r 09 ma 21-01-1381. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.59, maandag 21-01-1381. 

Petrus zvw Danijel gnd Deijn van Vladeracken verkocht aan Johannes 

Cuper een n-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit de helft in een 

huis en erf in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van 

Johannes van Yssche enerzijds en erfgoed van Gheza gnd Cort Agnesen 

dochter anderzijds, het gehele huis reeds belast met 3 pond 10 

schelling voornoemd geld. 

 

#Petrus filius quondam Danijelis dicti Deijn de Vladeracken# (dg: 

Johannes van den Berghe filius quondam Theoderici Johannis dicti 

de van den Berghe) hereditarie vendidit Johanni Cuper hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex medietate ad spectante in domo et area sita 

in Busco ad forum piscium inter hereditatem Johannis de Yssche ex 

uno et inter hereditatem Gheze dicte Cort Agnesen dochter ex alio 

ut dicebat promittens #super habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis tribus libris et decem solidis 

dicte monete ex (dg: -inde de) integro domo et area prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Scilder et Ouden datum in 

festo Agnetis. 

 

BP 1176 f 164r 10 ma 21-01-1381. 

Mathijas van Dordrecht verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Mathijas de Dordrecht prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 164r 11 wo 23-01-1381. 

Franco en Goeswinus, kvw Johannes gnd Cale, en Willelmus gnd Bexken 

ev Elizabeth dvw voornoemde Johannes maakten een erfdeling. 

Franco kreeg (1) een hoeve van voornoemde wijlen Johannes, in Geffen, 

welke hoeve voornoemde wijlen Johannes verworven had van hr Rijcoldus 

Koc ridder en diens broers Walterus en Willelmus, (2) 8 hont land, in 

Geffen, op de gemeint, die voornoemde wijlen Johannes verworven had 

van Gerardus zvw Gerardus gnd Heijlen soen van Gheffen. 

Zou er op deze goederen enige aanspraak komen van Johannes zvw 

voornoemde Johannes Cale, dan zullen voornoemde Franco, Goeswinus en 

Willelmus die tezamen afhandelen. Daarbij behoudt voornoemde 

Willelmus een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, in 6 morgen 

land in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen Roverus Uden soen 

enerzijds en Johannes van den Hecke anderzijds, tot voornoemde hoeve 
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behorend, welke pacht voornoemde Franco heden aan voornoemde 

Willelmus beloofde. Ook behoudt voornoemde Willelmus een b-erfcijns 

van 8 pond geld, die voornoemde Franco aan zijn voornoemde broer 

Goeswinus tbv voornoemde Elizabeth ev voornoemde Willelmus beloofd 

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

Jan, gaande uit het deel dat aan Franco behoort in een hoeve in 

Gestel bij Eindhoven. 

 

Franco et Goeswinus liberi quondam Johannis dicti Cale et 

Willelmus dictus Bexken maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Johannis palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam (dg: p) mutuo fecisse de 

quibusdam bonis dicti quondam Johannis ut dicebant mediante qua 

divisione quidam mansus dicti quondam Johannis (dg: cum) situs in 

parochia de (dg: Roesmale) Gheffen cum suis attinentiis universis 

#?quibusdam infra dictam parochiam seu extra eandem sitis# et quem 

mansum cum suis attinentiis dictus quondam (dg: Wi) Johannes erga 

dominum Rijcoldum Koc militem Walterum et Willelmum eius fratres 

acquisiverat ut dicebat atque octo hont terre sita in parochia de 

(dg: de) Gheffen supra communitatem ibidem que dictus quondam (dg: 

Ge) Johannes erga Gerardum filium quondam Gerardi dicti Heijlen 

soen de Gheffen acquisiverat ut dicebat dicto Franconi cesserunt 

in partem ut alii recognoverunt super quibus et jure promittentes 

ratam servare et dampna equaliter portabunt promiserunt insuper 

dicti (dg: Goe) Franco Goes et Willelmus (dg: s) mutuo super omnia 

(dg: si contin) quod si contingat aliquam obligationem aut 

impeticionem evenire ad et supra dicta bona dicto Franconi in 

partem cessa ut dictum est a Johanne filio dicti quondam Johannis 

Cale aut ex parte et nomine eiusdem Johannis que dampna dicto 

Franconi exinde eventura dicti #Franco# Goes et Willelmus inter se 

equaliter portabunt silicet dictus Franco unam (dg: q-) terciam 

partem dictus Goes unam (dg: quartam) terciam partem et dictus 

Willelmus unam terciam partem et salva tamen dicto Willelmo in 

(dg: dictis manso cum suis att) sex iugeribus terre (dg: ad) sitis 

in parochia de Gheffen in loco dicto die Vrede (dg: ad) #inter 

hereditatem Roveri Uden soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

van den Hecke ex alio# spectantibus ad dictum mansum hereditaria 

paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam 

paccionem dictus Franco dicto Willelmo coram scabinis 

infrascriptis ex eisdem promisit prout in litteris salvis etc 

dicto Willelmo suis litteris in vigore duraturis in quibus dictus 

Franco vendiderat dicto Goeswino suo fratri ad opus dicte 

Elizabeth sue sororis uxoris dicti Willelmi hereditarium censum 

octo librarum #monete# solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex tota parte et omni jure dicto Franconi 

competentibus in quodam manso (dg: sit) cum suis attinentiis sito 

in loco dicto Ghestel prope Eijndoven et salvis etc dicto Willelmo 

promissionibus et obligatione in dictis litteris contentis 

huiusmodi vendicione non obstante. Testes Boud et Scild datum (dg: 

in crast) quarta post Agnetis. 

 

BP 1176 f 164r 12 wo 23-01-1381. 

Voornoemde Franco beloofde aan voornoemde Willelmus een n-erfpacht 

van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het 

eerst over 1 jaar, gaande uit voornoemde 6 morgen land. 

 

Dictus Franco promisit se daturum et soluturum dicto Willelmo 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Busco hereditarie purificatione et pro primo termino ultra 

annum ex dictis sex iugeribus terre promisit super omnia 
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sufficientia facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 164r 13 wo 23-01-1381. 

Voornoemde Goeswinus zvw Johannes gnd Cale kreeg (1) een huis en erf 

in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen huis en erf van 

voornoemde Willelmus Bexken enerzijds en een weg behorend aan erfg vw 

Petrus van Bruheze anderzijds, met de helft van een stenen muur 

tussen voornoemde huizen, die loopt van de Hinthamerstraat 

achterwaarts tot aan erfgoed van Mechtildis van Bruheze, (2) de helft 

van een b-erfcijns van 5 pond, uit 7 pond b-erfcijns, gaande uit 

voornoemde huizen en erven, welke cijns van 5 pond voornoemde wijlen 

Johannes Cale verworven had van Mechtildis wv Petrus van Bruheze, 

haar zoon Arnoldus Stamelart en Johannes Sceijvel (3) ....... {164v} 

die behoorde aan voornoemde wijlen Johannes in een hoeve van wijlen 

Franco Herinc, in Gestel bij Eindhoven, (4) het deel dat behoorde aan 

Albertus gnd van Scijnle in voornoemde hoeve, welk deel voornoemde 

Franco, tbv zichzelf en Goessuinus, Johannes en Elizabeth, kvw 

voornoemde Johannes Cale, verworven had van voornoemde Albertus. 

Voornoemde drie beloofden als boven mbt lasten van de zijde van 

Johannes zvw voornoemde Johannes. 

Voornoemde stenen muur zal gemeenschappelijk eigendom zijn van 

voornoemde Goeswinus en Willelmus; ze mogen daarvan niets afbreken, 

noch daarin openingen maken, zonder toestemming van de ander, waarbij 

zij het recht behouden op de vensters en schoorstenen die er al zijn. 

De goot op de muur moeten zij beiden gezamenlijk onderhouden. 

Voornoemde Willelmus mag zijn gebouwen zetten tegen het achterhuis 

van voornoemde Goeswinus, gelegen achter eerstgenoemd huis en erf. 

Goeswinus zal de helft van de hertogencijns betalen en van een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Mechtildis van Bruheze en haar 

kinderen uit voornoemde huizen en erven beuren; voornoemde Willelmus 

mag daarvan geen schade ondervinden; evenzo zal voornoemde Willelmus 

de andere helft van de hertogencijns en van de b-erfcijns van 40 

schelling betalen, alsmede van een b-erfcijns van 10 schelling aan 

Willelmus Loijer. 

 

Et mediante qua divisione domus et area sita in Busco in vico 

Hijnthamensi inter hereditatem domum et aream dicti Willelmi ex 

uno et inter (dg: here) viam spectantem ad heredes quondam Petri 

de Bruheze ex alio cum medietate parietis lapidei stantis inter 

dictas domos et areas tendentis a dicto vico Hijnthamensi 

retrorsum usque ad hereditatem Mech de Bruheze atque medietas 

hereditarii census quinque librarum (dg: solvendi) ex septem 

libris hereditarii census solvendi hereditarie ex dictis domibus 

et areis quem censum quinque librarum dictus quondam Johannes Cale 

erga Mechtildem relictam quondam Petri de Bruheze Arnoldum 

Stamelart eius filium et Johannem Sceijvel acquisiverat (dg: prout 

in litteris) item ant.... ...... 

 

1176 mf5 A 09 f.164v. 

 quinta post Agnetis: donderdag 24-01-1381. 

 in crastino conversionis Pauli: zaterdag 26-01-1381. 

 in festo conversionis Pauli: vrijdag 25-01-1381. 

 

BP 1176 f 164v 01 wo 23-01-1381. 

que spectabat ad dictum quondam Johannem in quodam manso quondam 

Franconis Herinc #cum suis attinentiis# sito in loco dicto Ghestel 

prope Eijndoven item totam partem [et omne jus] que competebant 

Alberto dicto de Scijnle in iamdicto manso cum suis attinentiis 

quas partem et jus predictus Franco ad opus sui et ad opus 

Goessuini Johannis [et Elizabeth] liberorum dicti quondam Johannis 

Cale erga dictum Albertum acquisiverat prout in litteris dicto 
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Goeswino cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus 

etc promittentes ratam servare et dampna equaliter [portabunt] 

promiserunt dicti 3 super omnia mutuo ut supra de obligatione et 

impeticione eventuris ex parte Johannis filii dicti quondam 

Johannis tali condicione annexa quod dictus lapideus #paries seu 

murus# stans et constructus inter dictam domum et aream dicto 

Goeswino in partem et inter inter domum et aream dicti Willelmi 

erit et permanebit perpetue communis dictorum Goeswini et Willelmi 

et quod nullus eorum poterit destruere vel perforare dictum murum 

sine consensu alterius et quod ipsi perpetue dictum murum perpetue 

in bona disposicione observabut salvis ipsis #epychausteriis et# 

fenestris dictis musier gait et aliis fenestris in dicto muro pro 

presenti consistentibus et quos ipsi Goes et Willelmus guttarium 

supra dictum murum consistentem perpetue in bona disposcione 

observabunt (dg: item) sub eorum communibus expensis item quod 

dictus Willelmus sua edificia poterit libere apponere #et situare# 

contigue domum posteriorem dicti Goeswini sitam retro primodictam 

domum et aream sine contradictione ?scilicet non ?enim edificandi 

in dicta domo posteriori ?scilicet dictus Willelmus poterit sua 

edificia libere firmare per anchoras vel per clavos vel per alia 

edificia in dicto domo posteriori hoc addito quod dictus Goeswinus 

solvet hereditarie medietatem (dg: hereditarii) census domini 

ducis et hereditarii census XL solidorum monete (dg: hereditarii 

census) quem Mechtildis de Bruheze eius liberi in dictis domibus 

et areis habent solvendum sic dicto Willelmo dampna exinde non 

eve[niant] (dg: et medietate) aut et simili modo quod dictus 

Willelmus solvet reliquam dicti census domini ducis et hereditarii 

census XL solidorum atque hereditarii census X solidorum Willelmo 

Loijer ex domo et area predicti Willelmi annuatim solvendorum sic 

quod Goeswino dampna (dg: .) non exinde eveniant. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 164v 02 wo 23-01-1381. 

Voornoemde Willelmus gnd Bexken ev Elizabeth dvw voornoemde Johannes 

gnd Cale kreeg (1) een huis en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Conrardus van Gravia 

enerzijds en huis en erf dat voornoemde Goeswinus bij deze deling 

kreeg anderzijds, met de helft van voornoemde stenen muur, staande 

tussen voornoemde huizen en erven, (2) de helft van voornoemde 

b-erfcijns van 5 pond, uit de b-erfcijns van 7 pond, gaande uit beide 

voornoemde huizen en erven, welke cijns van 5 pond voornoemde wijlen 

Johannes verworven had van Mechtildus wv Petrus van Bruheze, haar 

zoon Arnoldus Stamelart en Johannes Sceijvel. 

 

Et mediante qua divisione domus et area sita in Busco in vico (dg: 

v) Hijnthamensi inter hereditatem quondam Conrardi de Gravia ex 

uno et inter domum et aream dicti Goeswini mediante eadem 

divisione in partem cessa ex alio atque medietas muri lapidei 

stantis et constructi inter dictas domos et areas #tendentis a 

dicto vico retrorsum usque ad hereditatem Mechtildis de Bruheze# 

item medietas dicti census quinque librarum de hereditario censu 

septem librarum solvendi hereditarie ex dictis domibus et areis et 

quem censum quinque librarum dictus quondam Johannes erga 

Mechtilden relictam quondam Petri de Bruheze Arnoldum Sta eius 

filium et Johannem Sceijvel (dg: eius filium) acquisiverat ut 

dicebat (dg: di) dicto Willelmo cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt promittentes ut immediate et additis condicionibus 

ut (dg: in f) immediate per totum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 164v 03 wo 23-01-1381. 

Voornoemde broers Goeswinus en Franco beloofden aan voornoemde 
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Willelmus Becken 45 Brabantse dobbel met Vastenavond aanstaande (di 

26-02-1381) te betalen. 

 

Dicti Goes et Franco (dg: promiserunt) fratres promiserunt 

indivisi super omnia dicto Willelmo Becken XLV Brabant dobbel ad 

carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 164v 04 wo 23-01-1381. 

Een vidimus maken van verschillende brieven mbt voornoemde huizen en 

erven. Willelmus beloofde, zo nodig, de brieven aan voornoemde 

Goeswinus ter hand te stellen. 

 

Et fiet vidimus et diversis litteris mencionem de dictis domibus 

et areis facientibus et Willelmus promisit dicto Goeswino tradere 

ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 164v 05 do 24-01-1381. 

Ancelmus zvw Henricus Willems en Johannes Smit van Enghelen beloofden 

aan hr Theodericus Snoec priester 23 gulden pieter met Pasen 

aanstaande (zo 14-04-1381) te betalen. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems Johannes Smit de Enghelen 

promiserunt domino Theoderico Snoec presbitro XXIII gulden peters 

seu valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes Lonijs et 

Scilder datum quinta post Agnetis. 

 

BP 1176 f 164v 06 do 24-01-1381. 

Heijlwigis wv Johannes gnd Funsel machtigde Jacobus Funsel haar 

tegoeden te manen. 

 

Heijlwigis relicta quondam Johannis dicti (dg: Vin) Funsel dedit 

et contulit Jacobo Funsel potestatem monendi sua (dg: ced) credita 

que sibi debentur a personis quibusque quaque occacione usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 164v 07 do 24-01-1381. 

Henricus van Evershoet en Johannes van Wetten beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 18 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 14-04-

1381; 7+28+31+14=80 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Henricus de Evershoet et Johannes de Wetten promiserunt (dg: 

indis) Philippo Jozollo etc XVIII aude scilde Francie ad pasca 

proxime persolvenda sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 164v 08 do 24-01-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 164v 09 do 24-01-1381. 

Johannes van Wetten vernaderde erfgoederen en een pacht, aan Henricus 

van Evershoet verkocht door Ghibo van Boeghe. Voornoemde Henricus 

week en de ander droeg weer over. 

 

Johannes de Wetten prebuit et exhibuit patentes denarios ad 

redimendum hereditates et paccionem venditas Henrico de Evershoet 

a Ghibone de Boeghe ut dicebat et Henricus predictus cessit et 

alter reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 164v 10 do 24-01-1381. 

Elizabeth wv Jacobus van Uden maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 8 pond geld, die hr Arnoldus van Uden priester beloofd 

had aan zijn voornoemde broer Jacobus, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit alle goederen van voornoemde hr Arnoldus. 

 

Elizabeth relicta quondam Jacobi de Uden hereditarium censum octo 

librarum monete quem dominus Arnoldus de Uden presbiter promisit 

se daturum et soluturum dicto Jacobo suo fratri hereditarie 

purificatione ex omnibus et singulis bonis ipsius domini Arnoldi 

prout in litteris monuit de 3 annis. 

 

BP 1176 f 164v 11 za 26-01-1381. 

Voornoemde Elizabeth wv Jacobus van Uden maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 8 pond geld, die Arnoldus Dicbier 

beloofd had aan voornoemde Jacobus zv Henricus van Uden, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Arnoldus. 

 

Dicta Elizabeth hereditarium censum octo librarum monete quem 

Arnoldus Dicbier se daturum et soluturum promiserat dicto (dg: 

Jaco f) Jacobo filio Henrici de Uden hereditarie purificatione ex 

omnibus et singulis bonis ipsius Arnoldi ubicumque locorum 

consistentibus sive sitis prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes Sta et Lonijs datum in crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1176 f 164v 12 vr 25-01-1381. 
Vergelijk BP 1176 f 199r 03 di 10-09-1381: Johannes die Walsche gaf uit aan Godefridus 

van der Hoeven szv Yda van der Hoeven een stuk land gnd die Udenbrake, in Oirschot, 

tussen Best en Aarle, omgeven door de gemeint; de uitgifte geschiedde voor 12 penning 

nieuwe cijns aan de grondheer en thans voor een erfpacht van 4 mud rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis op voornoemd stuk land te leveren, voor het eerst over een 

jaar. 

Johannes gnd die Walsche gaf uit aan Godefridus van der Hoeven, szv 

Yda van der Hoeven, (1) een stuk land gnd die Udenbraak13, in 

Oirschot, tussen Best en Aarle, omgeven door de gemeint; de uitgifte 

geschiedde voor (a) 12 penning nieuwe cijns aan de grondheren, en 

thans voor (b) een erfpacht van 15 mud rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis op dit stuk land te leveren, voor het eerst over een jaar. 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Godefridus tot onderpand (2) 

een stuk land, gnd die Clijmmortel, in Oirschot, naast de kapel van 

Sint-Odulphus, tussen Bordinus van Hoerne enerzijds en erfgoed 

behorend aan voornoemde kapel van Sint-Odulphus anderzijds. 

 

Johannes dictus die Walsche peciam terre #dictam die Udenbrake# 

sitam in parochia de Oerscot inter Best et Arle inter communitatem 

circumquaque adiacentem ut dicebat ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Godefrido van der Hoeven (dg: ab eodem 

here) genero Yde van der Hoeven ab eodem hereditarie possidendam 

pro XII denariis novi census (dg: ?domini) dominis fundi exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione quinque 

modiorum siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab alio 

purificatione et pro primo termino ultra annum et supra dictam 

peciam terre tradenda ex dicta pecia terre promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

et ad maiorem securitatem dictus Godefridus peciam terre dictam 

die Clijmmortel sitam in dicta parochia iuxta capellam sancti 

Odulphi inter hereditatem Bordini de Hoerne ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad (dg: sp) dictam capellam sancti Odulphi 

ex alio ut dicebat ad pignus imposuit et promisit super omnia 

                         
13 Zie ← BP 1175 f 176r 01 za 17-02-1369 (2+3), erpachten uit land 

gnd Udenbraak. 
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dictas duas pecia terre sufficientes facere. Testes Lijsscap et 

Ouden datum in festo conversionis Pauli. 

 

BP 1176 f 164v 13 za 26-01-1381. 

Adam van Mierd, als echtgenoot, verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd tamquam maritus et tutor legitimus sue uxoris 

prebuit et reportavit. Testes Sta et Lonijs datum in crastino 

conversionis sancti Pauli. 

 

BP 1176 f 164v 14 za 26-01-1381. 

Henricus gnd Bruijn zvw Godefridus gnd Bruijn verkocht aan Willelmus 

zvw Nijcholaus van den Arennest, tbv hem en zijn vrouw Agnes dvw 

Arnoldus Schout, een lijfrente van 3 oude schilden van Frankrijk of 

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

Kerstmis, gaande uit (1) een huis en tuin in Oss, ter plaatse gnd 

Schadewijk, tussen Willelmus van Meghen szv Johannes van Meghen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 18 penning 

oude pecunia, (2) ½ morgen land in Oss, ter plaatse gnd Krusen Beemd, 

tussen Adam van den Kerchoeve enerzijds en Conegondis wv Nijcholaus 

Roelofs anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Henricus dictus Bruijn filius quondam Godefridi dicti Bruijn 

legitime vendidit Willelmo (dg: van) filio quondam Nijcholai (dg: 

de) van den Arennest ad opus sui et ad opus Agnetis sue uxoris 

filie quondam Arnoldi Schout seu alterius eorum diutius viventis 

et non ultra vitalem pensionem trium aude scilde Francie vel 

Flandrie seu valorem solvendam anno quolibet ad vitam (dg: vitam) 

dictorum Willelmi et Agnetis seu alterius eorum diutius viventis 

et non ultra mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et orto 

sitis in parochia de Os in loco dicto Scadewijc inter hereditatem 

Willelmi de Meghen generi Johannis de Meghen ex uno et inter 

communem plateam ex alio atque ex dimidio iugero terre sito in 

parochia de Os in loco dicto Crusen Beemt inter hereditatem Ade 

van den Kerchoeve ex uno et inter hereditatem Conegondis relicte 

quondam Nijcholai Roelofs ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis decem et octo denariis antique 

pecunie ex dictis domo et orto prius solvendis promisit super 

habita et habenda sufficientem facere et alter diutius 

integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint etc. Testes Sta 

et Lonijs datum in crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1176 f 164v 15 za 26-01-1381. 

Leonius van Erpe ev Agnes dvw Nijcholaus van Megen verkocht aan 

Theodericus Sceijvel 2 morgen land uit de helft, behorend aan 

voornoemde Leonius, in 7 morgen land, gelegen ter plaatse gnd in die 

Hoeven, tussen wijlen Heilzoeta van Ghestel enerzijds en de lange 

hoeve aldaar anderzijds, met een eind rakend op die weteringe aldaar, 

welke 7 morgen land Johannes Pijnappel en {f.165} Agnes wv Willelmus 

gnd Slike gekocht hadden van hr Johannes van Eijndoven, en welke 

helft aan eerstgenoemde Agnes gekomen was na overlijden van 

voornoemde Agnes wv Willelmus Slike, grootmoeder van eerstgenoemde 

Agnes en bij erfdeling ten deel gevallen was aan voornoemde wijlen 

Nijcholaus van Megen, vv eerstgenoemde Agnes. 

 

Leonius de Erpe maritus et tutor legitimus ut asserebat Agnetis 

filie quondam Nijcholai de Megen duo iugera terre de medietate 

spectante ad dictum Leonium in septem iugeribus terre sitis in 

loco dicto communiter in die Hoeven inter hereditatem Heilzoete 

quondam de Ghestel ex una parte et inter longum mansum ibidem 

situatum parte [ex] altera tangentibus fine uno supra aquarium die 



Bosch’ Protocol jaar 1381 01. 

 

37 

weteringe (dg: vocatum) nuncupatum jacentem ibidem que septem 

iugera terre Johannes Pijnappel et 

 

1176 mf5 A 10 f.165. 

 Secunda post conversionis Pauli: maandag 28-01-1381. 

 in octavis Agnetis: maandag 28-01-1381. 

 

BP 1176 f 165r 01 za 26-01-1381. 

[Agnes relicta] quondam Willelmi dicti Slike erga dominum Johannem 

de Eijndoven emendo acquisiverant prout in litteris et quam 

medietatem dictorum septem iugerum [primodicte] Agneti de morte 

dicte quondam Agnetis relicte quondam Willelmi Slike avie 

primodicte Agnetis successione (dg: sunt) #est# advoluta et (dg: 

di) dicto quondam Nij[c]h[olao de] Megen patri primodicte Agnetis 

cessit in partem mediante divisione prius habita inter ipsum et 

suos in hoc coheredes ut dicebat hereditarie (dg: sup) vendidit 

Theoderico Sceijvel cum #litteris# et aliis et jure #[occaci]one 

premissorum# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sta et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 165r 02 za 26-01-1381. 

Henricus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165r 03 za 26-01-1381. 

Voornoemde Leonius van Erpe ev Agnes dvw Nijcholaus van Megen 

verkocht aan Henricus Keijser 1½ morgen uit voornoemde helft van 7 

morgen. 

 

Dictus Leonius unum et dimidium iugera de dicta medietate dictorum 

septem iugerum terre ut supra hereditarie vendidit Henrico Keijser 

cum litteris et aliis et jure occacione premissorum promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui et (dg: suorum) 

coheredum dicte quondam Agnetis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165r 04 za 26-01-1381. 

Henricus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165r 05 za 26-01-1381. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Henricus gnd 

Weijgerganc” en “hr Johannes van Eijndoven ridder” en Theodericus 

Sceijvel beloofde de brieven, zo nodig, ter hand te stellen aan 

Henricus Keijser. 

 

Et fiet vidimus (dg: .) de duabus litteris quarum una incipit 

Henricus dictus Weijgerganc et altera dominus Johannes de 

Eijndoven miles et Theodericus Sceijvel promisit dictas litteras 

Henrico Keijser tradere ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165r 06 za 26-01-1381. 

Johannes die Cromme beloofde aan Nijcholaus zvw Engbertus van Maren 

50 schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 14-04-1381) te betalen. 

 

Johannes die Cromme promisit Nijcholao filio quondam Engberti de 

Maren quinquaginta scilde scilicet XII Dordrecht placken pro scilt 

computato ad pasca proxime persolvenda. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 165r 07 za 26-01-1381. 

Gerardus van Aa maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 

45 mud rogge en een b-erfcijns van 120 oude schilden, die hij beurt 

uit de tiende van wijlen de heer van Perwijs, in Oirschot, en uit 

andere goederen van wijlen dezelfde heer van Perwijs. 

 

Gerardus de Aa hereditariam paccionem quadraginta #quinque# 

modiorum siliginis et hereditarium censum centum et viginti aude 

scilde quem se solvendum habere dicebat ex decima (dg: -s) domini 

quondam de Pereweijs #sita in parochia de Oerscot# et ex aliis 

bonis eiusdem quondam domini de Pereweijs monuit de 3 annis. 

Testes datum (dg: datum) supra. 

 

BP 1176 f 165r 08 za 26-01-1381. 

Theodericus gnd Wanghe verklaarde ontvangen14 te hebben van Johannes 

Smit van Lijeshout 100 oude schilden in afkorting van 100 Brabantse 

dobbel, die voornoemde Johannes beloofd had aan voornoemde 

Theodericus en zijn vrouw Sophia dv voornoemde Johannes, toen zij 

trouwden. 

 

Theodericus dictus Wanghe palam recognovit sibi fore (dg: persol) 

satisfactum #a Johanne Smit de Lijeshout# de centum scutis 

antiquis in abbreviationem centum Brabant dobbel quos dictus 

Johannes prefato Theoderico cum Sophia (dg: sua) uxore dicti 

Theoderici filia dicti Johannis promiserat (dg: d) nomine dotis 

dummodo per matrimonium copulabantur. 

 

BP 1176 f 165r 09 za 26-01-1381. 

Ghibo zvw Hermannus gnd Bac verkocht aan Henricus gnd Goes een 

b-erfcijns15 van 50 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een huis en erf van 

Johannes gnd Cuper zv Johannes gnd Cuper, in Den Bosch, aan de 

Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van wijlen Reijnerus van Veen 

enerzijds en erfgoed van kvw Aleijdis met der Zoch anderzijds, (2) 

een huis en erf in Den Bosch, achter voornoemd huis en erf, binnen de 

oude stadsmuur, (3) geheel het erfgoed van voornoemde Johannes Cuper, 

tussen voornoemde huizen gelegen, welke cijns voornoemde Ghibo 

verworven had van Hermannus zvw Goeswinus gnd Aenkoij. 

 

Ghibo filius quondam Hermanni dicti Bac hereditarium censum 

quinquaginta solidorum monete dandum et solvendum anno quolibet 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de domo et area 

Johannis dicti Cuper filii Johannis dicti Cuper sita in Busco ad 

vicum scriniparorum inter hereditatem Reijneri quondam de Veen ex 

uno et inter hereditatem liberorum Aleijdis quondam met der Zoch 

ex alio necnon de domo et area sita in Busco retro domum et aream 

supradictam infra antiquum murum oppidi de Busco ibidem 

consistentem atque de tota hereditate eiusdem Johannis Cuper inter 

predictas duas domos situata quem (dg: di) censum dictus Ghibo 

erga Hermannum filium quondam Goeswini dicti Aenkoij acquisiverat 

prout in litteris hereditarie vendidit Henrico dicto Goes cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

                         
14 Zie → BP 1176 f 165r 11 za 26-01-1381, verklaring dat heel het 

bedrag betaald is. 
15 Zie → BP 1182 p 006v 05 wo 25-02-1400 (1), overdracht van de 

cijns. 
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BP 1176 f 165r 10 za 26-01-1381. 

Johannes van Eijcke de oudere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Eijcke senior prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 165r 11 za 26-01-1381. 

Theodericus gnd Wanghe verklaarde ontvangen16 te hebben van Johannes 

Smit van Lijeshout 100 Brabantse dobbel, die voornoemde Johannes 

beloofd had te schenken aan voornoemde Theodericus en zijn vrouw 

Sophia dv voornoemde Johannes. Hij zal tzt dit bedrag inbrengen bij 

de deling van de nalatenschap van voornoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Theodericus dictus Wanghe palam recognovit se recepisse a Johanne 

Smit de Lijeshout (dg: de) centum Brabant dobbel quos dictus 

Johannes dicto Theoderico cum Sophia sua uxore filia dicti (dg: 

Joh) Johannis promiserat nomine dotis ut dicebat et promisit super 

omnia quod si imposterum ad divisionem fiendam de bonis que dictus 

(dg: Henricus) #Johannes# in sua morte post se relinquet extunc 

dictus Theodericus ad huiusmodi divisionem reimportabit centum 

Brabant dobbel seu valorem. Testes datum datum supra. 

 

BP 1176 f 165r 12 ma 28-01-1381. 

Nijcholaus gnd Noijden verkocht aan Walterus van Oekel een huis en 

erf in Den Bosch, in een straat die loopt van het midden van de 

Vughterstraat naar de Vismarkt, aan hem overgedragen door Arnoldus 

Koijt. 

 

Nijcholaus dictus Noijden domum et aream sitam in Busco in vico 

tendente a medio vici Vuchtensis versus forum piscium supportatam 

sibi ab Arnoldo Koijt prout in litteris hereditarie (dg: s) 

vendidit Waltero de Oekel supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sta et Scilder datum secunda post conversionis Pauli. 

 

BP 1176 f 165r 13 ma 28-01-1381. 

Nijcholaus Noijden verkocht aan Walterus van Oekel een hofstad die 

was van Gerardus van Nuijs, in Den Bosch, in een straat die loopt van 

het midden van de Vughterstraat naar de Vismarkt, met een ander stuk 

naast? voornoemde hofstad, aan voornoemde Nijcholaus overgedragen 

door Henricus zv Johannes gnd Stierken. 

 

Nijcholaus Noijden domistadium (dg: quondam) quod fuerat Gerardi 

de Nuijs situm in vico tendente de medio vici Vuchtensis versus 

forum piscium cum quadam alia pecia sita ad dictum domistadium 

supportatas dicto Nijcholao ab Henrico filio Johannis dicti 

Stierken (dg: supportavit cum litteris) prout in litteris 

hereditarie vendidit Waltero de Oekel supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165r 14 ma 28-01-1381. 

Nijcholaus Noijden verkocht aan Walterus van Oekel het deel, behorend 

aan Ghiselbertus van Tula, in een hofstad in Den Bosch, in een straat 

die loopt van de Vughterstraat voor het huis van Postel, tussen 

erfgoed van wijlen Nijcholaus gnd Herinc enerzijds en erfgoed waarin 

Willelmus van Waderle woont anderzijds, aan voornoemde Nijcholaus 

                         
16 Zie ← BP 1176 f 165r 08 za 26-01-1381, verklaring dat deel betaald 

is. 
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overgedragen door jkvr Maria wv Johannes van Achel en haar zoon 

Jacobus. 

 

Nijcholaus Noijden totam partem et omne jus Ghiselberto de Tula 

competente in domistadio sito in Buscoducis ad vicum tendentem a 

vico Vuchtensi ante domum de Postula inter hereditatem quondam 

Nijcholai dicti Herinc ex uno et inter hereditatem in qua 

Willelmus de Waderle commoratur ex alio supportatas dicto (dg: -s) 

Nijcholao a domicella Maria relicta quondam Johannis de Achel 

atque a Jacobo eius filio prout in litteris hereditarie vendidit 

Waltero de Oekel supportavit cum litteris et aliis et jure et cum 

condicionibus et promissionibus in #pre#dictis litteris contentis 

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

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165r 15 ma 28-01-1381. 

Nijcholaus gnd Noijden verkocht aan Walterus van Oekel 2/3 deel van 

een huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Vughterstraat, voor het huis van Postel, naar de Vismarkt, aan hem 

overgedragen door Maria wv Johannes van Achel en haar zoon Jacobus. 

 

(dg: d) Nijcholaus dictus Noijden duas tercias partes domus et 

aree site in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi ante domum de 

Postula versus forum piscium supportatas sibi a Maria relicta 

quondam Johannis de Achel et Jacobo eius filio prout in litteris 

hereditarie vendidit (dg: G) Waltero de Oekel (dg: cum litteris) 

supportavit cum litteris et aliis et jure (dg: pro) et cum 

promissionibus in predictis litteris contentis promittens ratam 

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

 

BP 1176 f 165r 16 ma 28-01-1381. 

Willelmus gnd Scoen verwerkte zijn recht tot vernaderen in al het 

voorgaande. 

 

Willelmus dictus Scoen prebuit et reportavit totum ?precedens. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165r 17 ma 28-01-1381. 

Arnoldus Rover Snobben verklaarde17,18 dat Johannes van Wetten alle 

achterstallige termijnen heeft betaald van een b-erfcijns van 6 pond 

10 schelling oude pecunia, die voornoemde Arnoldus Rover beurt uit 

een huis en erf van voornoemde Johannes, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, direct naast erfgoed van Johannes van Megen. 

 

Arnoldus Rover Snobben recognovit sibi fore satis factum #a 

Johanne de Wetten# de arrestadiis (dg: de) sibi deficientibus a 

quoque tempore evoluto usque in diem presentem de hereditario 

censu sex librarum decem solidorum antique pecunie quem dictus 

Arnoldus Rover solvendum habet hereditarie ex domo et area dicti 

Johannis (dg: de) sita in Busco in vico (dg: Vu) Hijnthamensi 

contigue iuxta hereditatem Johannis de (dg: d) Megen ut dicebat. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165r 18 ma 28-01-1381. 

Franco van Ghestel, Johannes van de Dijk en Sijmon van Mijrabellum 

beloofden aan Johannes gnd Drusken 17 oude schilden van Frankrijk of 

                         
17 Zie ← BP 1176 f 089r 05 wo 13-07-1379, soortgelijke verklaring mbt 

dezelfde cijns. 
18 Zie → BP 1176 f 218r 13 do 29-08-1381, soortgelijke verklaring mbt 

dezelfde cijns. 
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Vlaanderen en 2 Brabantse dobbel met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (vr 

22-02-1381) te betalen. 

 

Franco de Ghestel Johannes de Aggere et Sijmon de Mijrabello 

promiserunt (dg: Arnoldo) #Johanni# dicto Drusken XVII aude scilde 

#Francie vel Flandrie# et duos Brabant dobbel ad Petri ad 

cathedram proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165r 19 ma 28-01-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165r 20 ma 28-01-1381. 

Theodericus van Mierfelt beloofde aan Willelmus Scilder 42 lichte 

schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, vandaag over 

2 jaar te betalen. 

 

Theodericus de Mierfelt promisit Willelmo Scilder XLII licht 

scilde scilicet XII Dordrecht placken pro scilt computato (dg: ad) 

a data presente ultra duos annos persolvenda. Testes Sta et 

Lijsscap testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165r 21 ma 28-01-1381. 

Mechtildis wv Godefridus gnd Donnecops droeg over aan haar kinderen 

Bodo, Godefridus, Jacobus en Henricus, tbv hen, haar dochter Aleijdis 

en Godefridus zv Alleijdis, tbv Margareta, Katherina en Maria, dvw 

Lambertus zv voornoemde Mechtildis, en tbv Elizabeth dv voornoemde 

Mechtildis en kv voornoemde Elizabeth, het vruchtgebruik in een 

stenen huis en erf, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van Gerardus van Mameren enerzijds en erfgoed van Henricus zvw 

Henricus Matheus anderzijds, strekkend van voornoemde straat 

achterwaarts tot aan het water. 

 

Mechtildis relicta quondam Godefridi dicti Donnecops cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in domo lapidea et area cum suis 

#attinentiis# universis sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Gerardi de Mameren ex uno et inter hereditatem Henrici 

filii quondam Henrici (dg: a) Matheus ex alio tendente a dicto 

vico retrorsum usque ad aquam cum omnibus #suis# muris et 

edificiis (dg: in hiis q) ut dicebat supportavit Bodoni Godefrido 

Jacobo et Henrico suis liberis ad opus eorundem liberorum et ad 

opus Aleijdis sue filie et (dg: suorum liberorum) Godefridi filii 

eiusdem Aleijdis et ad opus (dg: liberorum) Margarete Katherine et 

Marie filiarum quondam Lamberti filii quondam dicte Mechtildis et 

ad ad opus Elizabeth filie dicte Mechtildis et liberorum eiusdem 

Elizabeth promittens #cum tutore# ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Sta et Boud datum in octavis Agnetis. 

 

1176 mf5 A 11 f.165v. 

 Tercia post octavas Agnetis: dinsdag 29-01-1381. 

 Quarta post conversionis Pauli: woensdag 30-01-1381. 

 in die Valentini: donderdag 14-02-1381. 

 

BP 1176 f 165v 01 di 29-01-1381. 

De broers Bodo, Godefridus, Jacobus en Henricus, kvw Godefridus gnd 

Donnecop, Aleijdis dvw voornoemde Godefridus Donnecop, Godefridus zv 

voornoemde Aleijdis, Henricus van Zulikem steenbakker en zijn vrouw 

Elizabeth dvw Godefridus verkochten aan Johannes zv Everardus van 

Beircke een stenen huis en erf, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 
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tussen erfgoed van Gerardus van Mameren enerzijds en erfgoed van 

Henricus zvw Henricus Matheus anderzijds, strekkend van voornoemde 

straat achterwaarts tot aan het water, waarvan Mechtildis wv 

Godefridus het vruchtgebruik had afgestaan, belast met een b-erfcijns 

van 8 pond oude pecunia. 

 

Bodo Godefridus Jacobus et Henricus #(dg: et Aleijdis)# fratres 

liberi quondam Godefridi dicti Donnecop et Aleijdis filia dicti 

quondam Godefridi Donnecop #cum tutore# et Godefridus filius 

iamdicte [Aleijdis] Henricus de Zulikem lapicida maritus (dg: et 

tut) legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie dicti 

quondam Godefridi et dicta Elizabeth cum eodem Henrico tamquam 

[cum tutore] domum lapideam et aream sitam in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem Gerardi de Mameren ex uno et inter 

hereditatem (dg: here) Henrici filii quondam Henrici Matheus ex 

alio tendentem a dicto vico retrorsum usque ad (dg: communem) 

aquam (dg: retro dictam domum) portus simul cum omnibus suis muris 

edificiis et attinentiis universis #et de quibus (dg: Elizabeth) 

Mechtildis relicta quondam Godefridi suum renunciavit usufructum 

ut dicebant# ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio 

Everardi de Beircke promittentes cum tutore super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem obligationem deponere 

exceptis (dg: sol) hereditario censu octo librarum antique pecunie 

exinde solvendo. Testes datum infra. 

 

BP 1176 f 165v 02 di 29-01-1381. 

Voornoemde broers Bodo, Godefridus, Jacobus en Henricus beloofden dat 

Margareta, Katherina en Maria, onmondige kvw Lambertus zvw voornoemde 

Godefridus, afstand zullen doen, zodra ze meerderjaarig zijn. 

Voornoemde Henricus van Zulikem en diens vrouw Elizabeth beloofden 

dat Johannes Spiker, minderjarige zv laatstgenoemde Elizabeth, zodra 

hij meerderjarig is afstand zal19 doen, tbv voornoemde Johannes zv 

Everardus van Beircke. 

 

Quo facto dicti Bodo Godefridus Jacobus et Henricus fratres (dg: 

et Aleijdis eius soror et Godefridus filius eiusdem Aleijdis) 

promiserunt super habita et habenda quod ipsi Margaretam 

Katherinam et Mariam liberos quondam Lamberti filii dicti quondam 

Godefridi ad huc impuberes existentes quamcito ad annos pubertatis 

pervenerint super premissis et jure (dg: ad op) eis in premissis 

competente seu competituro ad opus dicti emptoris facient 

renunciare insuper dicti Henricus de Zulikem et (dg: Ale) 

Elizabeth eius uxor cum eodem tamquam cum tutore promiserunt super 

habita et habenda quod ipsi Johannem Spiker filium iamdicte 

Elizabeth quamcito ad annos sue pubertatis super premissis et jure 

sibi in premissis competente seu competituro ad opus dicti 

emptoris facient renunciare. Testes Sta et Boud datum tercia post 

(dg: p conversionis Pauli) octavas Agnetis. 

 

BP 1176 f 165v 03 di 29-01-1381. 

Philippus Jans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Philippus Jans soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165v 04 di 29-01-1381. 

Voornoemde koper, Johannes zv Everardus van Beircke, beloofde aan 

                         
19 Zie → BP 1179 p 019r 03 wo 21-12-1390, Johannes Spiker zvw 

Johannes Spiker en de gezusters Margareta en Katherina, dvw Lambertus 

Dunnecop, deden afstand, tbv de broers Jacobus, Bodo en Henricus, en 

hun zuster Aleijdis gnd Leij Mostarts, kvw Godefridus Dunnecop. 
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Godefridus zvw Godefridus Donnecop en aan Henricus van Zulikem 100 

Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit Godefrido filio quondam Godefridi Donnecop 

et Henrico de Zulikem predictis C Brabant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165v 05 di 29-01-1381. 

Nijcholaus zvw Henricus van Os verkocht aan zijn broer Jacobus de 

helft van een huis20 en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, direct naast erfgoed van Nijcholaus gnd van der Hullen 

enerzijds en erfgoed van Lambertus zvw Bertoldus gnd van den 

Moutmolen anderzijds, aan voornoemde wijlen Henricus van Os verkocht 

door Godefridus van Engelen, diens zoon Godefridus en Henricus gnd 

Wolf, en welke helft aan hem na deling gekomen was, deze helft belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld. 

 

Nijcholaus filius quondam Henrici de Os medietatem domus et aree 

site in Busco ad finem vici Orthensis contigue iuxta hereditatem 

Nijcholai dicti van der Hullen ex uno et inter hereditatem 

Lamberti filii quondam Bertoldi dicti de molendino brasii ex alio 

vendite dicto quondam Henrico de Os a Godefrido de Engelen ac 

Godefrido eius filio et Henrico dicto Wolf prout in litteris et 

que medietas dicto Nijcholao mediante divisione prius habita inter 

ipsum et suos in hoc coheredes cessit in partem ut d[icebat] 

hereditarie (dg: sup) vendidit Jacobo suo fratri (dg: promittens 

r) supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario 

censu (dg: ..) quatuor librarum et decem solidorum monete ex dicta 

medietate de jure solvendis. Testes Sta et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 165v 06 di 29-01-1381. 

Hepkinus gnd Hepken van Wetten en Arnoldus Stamelart van de Kelder 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 24 oude schilden met Pasen 

aanstaande (zo 14-04-1381; 2+28+31+14=75 dgn) te betalen, op straffe 

van 1. 

 

(dg: Heratus) #Hepkinus# dictus Hepken de Wetten et Arnoldus Sta 

de Penu promiserunt Philippo Jozollo etc XXIIII aude scilde ad 

pasca proxime persolvenda sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165v 07 wo 30-01-1381. 

Ghisbertus van Vlochoven verkocht aan Johannes zvw Danijel van 

Vladeracken 2 morgen heide in Oss, tussen wijlen Godefridus van 

Sceepstal enerzijds en Gerisius gnd Strol anderzijds en 1 hont land 

ter plaatse gnd dat Westerveld, naast een stuk land behorend aan de 

hoeve gnd die Bekse Hoeve, in cijns gegeven aan voornoemde Ghisbertus 

door hr Rijcoldus Koc ridder, voor een b-erfcijns van 4 kapoenen. 

 

Ghisbertus de Vlochoven duo iugera (dg: te) merice sita (dg: in) 

in Os inter hereditatem quondam Godefridi de Sceepstal ex uno et 

inter hereditatem (dg: Gherisii) Gerisii dicti Strol ex alio atque 

unum hont terre situm in loco dicto communiter dat Westervelt 

iuxta quandam peciam terre spectantem ad mansum dictum communiter 

die #testes Lonijs et Ouden datum quarta post conversionis Pauli# 

Becxsche Hoeve data ad censum dicto Ghisberto a domino Rijcoldo 

Koc milite scilicet pro hereditario censu quatuor caponum prout in 

litteris hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Johanni filio 

quondam Danijelis de Vladeracken supportavit cum litteris et jure 

                         
20 Zie → BP 1177 f 210r 15 vr 20-10-1385, verkoop van het huis. 
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promittens ratam servare (dg: ex) obligationem ex parte sui 

deponere excepto dicto censu in dictis litteris contento. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 165v 08 wo 30-01-1381. 

Voornoemde Ghisbertus van Vlochoven verkocht aan voornoemde Johannes 

zvw Danijel van Vladeracken ½ bunder heide die was van Gerisius zvw 

Arnoldus gnd Gherijs soen van Os, in Oss, tussen Johannes gnd Baers 

enerzijds en Petrus zv Robbertus anderzijds, overgedragen aan 

Johannes van de Kloot, tbv eerstgenoemde Ghisbertus, door Arnoldus 

Stamelart van Spanct. 

 

Dictus Ghisbertus dimidium bonarium merice quod fuerat Gerisii 

filii quondam Arnoldi dicti Gherijs soen de Os situm in Os inter 

hereditatem Johannis dicti Baers ex uno et inter hereditatem Petri 

filii Robberti ex alio (dg: venditum) #supportatum Johanni de 

Globo ad opus primodicti Ghisberti# sibi ab Arnoldo Stamelart de 

Spanct prout in litteris hereditarie (dg: supportavit) vendidit 

dicto Johanni filio quondam Danijelis de Vladeracken supportavit 

cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165v 09 wo 30-01-1381. 

Voornoemde Ghisbertus van Vlochoven verkocht aan voornoemde Johannes 

zvw Danijel van Vladeracken alle goederen van Gherisius zv Arnoldus 

gnd Gherijs soen van Os en van Paulus zv Henricus gnd Bits van Hees, 

uitgezonderd ½ bunder heide tbv voornoemde Ghisbertus en tevens 

uitgezonderd tbv Gherisius gnd Strol een huis en tuin die waren van 

eerstgenoemde Gherisius, waarin voornoemde Gherisius Strol 

tegenwoordig woont, aan voornoemde Ghisbertus overgedragen door 

Arnoldus Stamelart van Spanct. 

 

Dictus Ghisbertus omnia bona Gherisii filii Arnoldi dicti Gherijs 

soen de Os et Pauli filii Henrici dicti Bits de Hees salvo dicto 

Ghisberto dimidio bonario merice salvis eciam (dg: di) Gherisio 

dicto Strol domo et orto que fuerant primodicti Gherisii in quibus 

idem Gherisius Strol ad presens moratur supportata dicto Ghisberto 

ab Arnoldo Stmaelart de Spanct prout in litteris hereditarie 

vendidit dicto Johanni emptori supportavit cum litteris et jure 

promittens ut supra (dg: supra). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165v 10 wo 30-01-1381. 

Ghisbertus van Vlochoven zvw Ghisbertus van Vlochoven verkocht aan 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken (1) 7 morgen heide in Oss aan de 

andere zijde van Papenrot, tussen wijlen Godefridus van Sceepstal 

enerzijds en Henricus Vilt van Ussen anderzijds, welke 7 morgen 

Petrus van Goch tbv eerstgenoemde Ghisbertus verworven had van 

Theodericus Rover Bollekens soen, Willelmus gnd Hadewigen soen en 

zijn broers Marcelius en Ygramus, (2) 2 hont land in Oss, beiderzijds 

tussen Rodolphus Rover van Vladeracken, welke 2 hont Petrus van Goch 

tbv eerstgenoemde Ghisbertus verworven had van Johannes Cleijnman, 

(3) 1 morgen heide in Oss, tussen Rodolphus Rover van Vladeracken 

enerzijds en de plaats gnd Paaprot anderzijds, welke morgen Petrus 

van Goch tbv eerstgenoemde Ghisbertus verworven had van Arnoldus zv 

Arnoldus gnd Demoeden soen de oudere, (4) een stuk heideland in Oss, 

voor de plaats gnd Katwijk, tussen voornoemde Rodolphus Rover 

enerzijds en Albertus Spermers anderzijds, welk stuk heideland 

voornoemde Petrus van Goch tbv eerstgenoemde Ghisbertus verworven had 

van Marcelius gnd Coel Delijen (5) 2 hont heide in Oss, strekkend met 

een eind op die Bussche Weg, tussen Petrus Rubbeerts enerzijds en 

voornoemde Rodolphus Rover anderzijds, welke 2 hont Petrus van Goch 

tbv eerstgenoemde Ghisbertus verworven had van Arnoldus gnd Coman Art 
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szvw Yda van Wamel, (6) 2 hont heide in Oss, beiderzijds tussen 

voornoemde Rodolphus Rover, strekkend met een eind op die Bussche 

Weg, welke 2 hont voornoemde Petrus van Goch tbv eerstgenoemde 

Ghisbertus verworven had van Petrus gnd Rubbeert, en zijn kinderen 

Willelmus, Johannes, Yda en Adam. 

 

Ghisbertus de Vlochoven filius quondam Ghisberti de Vlochoven (dg: 

sene) septem iugera terre mericalis sita in parochia de Os ab alio 

latere loci dicti Papenrot inter hereditatem quondam Godefridi de 

Sceepstal ex uno et inter hereditatem Henrici Vilt de Ussen ex 

alio que septem iugera terre Petrus de Goch ad opus primodicti 

Ghisberti erga Theodericum Rover Bollekens soen Willelmum dictum 

Hadewigen soen Marcelium et Ygramum eius fratres #acquisiverat# ut 

dicebat atque duo hont terre sita in parochia de Os sita inter 

hereditatem Rodolphi Rover de Vladeracken ex alio latere 

coadiacentem que duo hont terre Petrus de Goch ad opus primodicti 

Ghisberti erga Johannem Cleijnman acquisiverat item unum juger 

terre mericalis situm in dicta parochia inter hereditatem Rodolphi 

Rover de Vladeracken ex uno et inter locum dictum Paeprot ex alio 

quod iuger terre Petrus de Goch ad opus primodicti Ghisberti erga 

Arnoldum filium Arnoldi dicti Demoeden soen senioren acquisiverat 

item peciam terre mericalis sitam in dicta parochia ante locum 

dictum Catwijc inter hereditatem Rodolphi Rover predicti ex uno et 

inter hereditatem Alberti Spermers ex alio quam peciam terre 

dictus Petrus de Goch (dg: erga) ad opus primodicti Ghisberti erga 

Marcelium dictum dictum Coel Delijen acquisiverat item duo hont 

terre mericalis sita in dicta parochia tendentia cum uno fine 

supra viam dictam die Bussche Wech inter hereditatem Petri 

Rubbeerts ex uno et inter hereditatem Rodolphi Rover predicti ex 

alio que duo (dg: iugera terre) hont terre #Petrus de Goch ad opus 

primodicti Ghisberti# erga Arnoldum dictum Coman Art generum 

#quondam# Yde de (dg: Wmael) Wamel acquisiverat item duo hont 

terre mericalis sita in dicta parochia inter hereditatem Rodolphi 

Rover predicti ex utroque latere coadiacentem tendentia cum uno 

fine supra viam dictam die Bussche Wech que duo hont terre dictus 

Petrus de Goch ad opus primodicti Ghisberti erga Petrum dictum 

(dg: Re) Rubbeert Willelmum et Johannem (dg: eius liberos) Ydam et 

Adam eius liberos acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Danijelis de Vladeracken (dg: promittens) 

supportavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165v 11 wo 30-01-1381. 

Rodolphus Rover van Vladeracken verkocht aan voornoemde koper 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken al zijn beesten en varende goed, 

onder Oss en onder Haaren bij Oisterwijk. 

 

Rodolphus Rover de Vladeracken omnes suas bestias et bona 

pecoralia dicta varende goit ad se spectantes quoque locorum infra 

parochiam de Os et infra parochiam de Haren prope Oesterwijc 

consistentes ut dicebat (dg: vendidit #ven supportavit#) 

#vendidit# dicto Johanni emptori (dg: pro). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165v 12 wo 30-01-1381. 

Voornoemde Rodolphus Rover van Vladeracken verkocht aan Johannes zvw 

Danijel van Vladeracken een erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis te leveren, gaande uit (1) de windmolen gnd 

Kreitermolen, ter plaatse Berkel, (2) goederen gnd Zantvoert, in 

Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd Belver, (3) een stuk land gnd 

die Moers Beemd, in Oss, tussen Rodolphus van Tephelen enerzijds en 

hr Reijmboldus priester anderzijds (4) 5 hont land van de verkoper, 
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in Oss, ter plaatse gnd Beemden, reeds belast met pachten en cijnzen. 

 

Dictus Rodolphus (dg: d) Rover de Vladeracken hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Danijelis de Vladeracken hereditariam 

paccionem octo modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: purificatione ex) nativitatis Domini ex molendino 

venti dicto Creijtermolen sito in loco dicto Berkel et ex 

attinentiis dicti molendini item ex bonis dictis Zantvoert sitis 

in parochia de Haren prope Oesterwijc (dg: . e) ad locum dictum 

Belver et ex attinentiis eorundem bonorum universis quoque sitis 

et ex pecia terre dicta die Moers Beemt sita in parochia de Os 

inter hereditatem Rodolphi de Tephelen ex uno et inter hereditatem 

domini Reijmboldi presbitri ex alio et ex (dg: pecia terre arabi) 

quinque hont terre #dicti venditoris# sitis in parochia de Os in 

loco dicto Beemden (dg: inter hereditatem) ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus et 

paccionibus exinde prius solvendis (dg: et sufficientem facere). 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 165v 13 do 14-02-1381. 

Vervolgens stemden Johannes en Henricus, kv voornoemde Rodolphus 

verkoper, met deze verkoop in. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constituti igitur coram 

scabinis infrascriptis Johannes et Henricus liberi dicti Rodolphi 

venditoris dictam vendicionem consensierunt et promiserunt dictam 

vendicionem ratam servare cum contentis ....... ....... confectis. 

Testes Sta et Scilder datum in die Valentini. 

 

1176 mf5 A 12 f.166. 

 Secunda post purificationis: maandag 04-02-1381. 

 anno LXXXI mensis februarii die 4a: maandag 04-02-1381. 

 in crastino Agathe: woensdag 06-02-1381. 

 Quinta post Aghate: donderdag 07-02-1381. 

 Sabbato post Agate: zaterdag 09-02-1381. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 14-03-1381. 

 anno LXXXI mensis marcii die XIIII: donderdag 14-03-1381. 

 

BP 1176 f 166r 01 ma 04-02-1381. 

....... zvw Johannes Ghovarts beloofde aan Willelmus Scilder 4 

franken met Letare-Jerusalem aanstaande (zo 24-03-1381) te betalen. 

 

....... filius quondam Johannis Ghovarts promisit Willelmo Scilder 

IIII francken ad letare Jherusalem proxime persolvendos. Testes 

Boud et Lijsscap datum s[ecunda] post purificationis. 

 

BP 1176 f 166r 02 ma 04-02-1381. 

Rutgherus zvw Goeswinus gnd Moedel van der Donc verkocht aan Aleijdis 

wv Henricus gnd Cracht een n-erfcijns van 2 Brabantse dobbel, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit een hoeve van voornoemde wijlen 

Goeswinus, in Woensel, in welke hoeve Nijcholaus met den Ghelde thans 

als hoevenaar woont, reeds belast met de grondcijns en 1 lopen rogge. 

 

[Rut]gherus (dg: dictus) #filius quondam Goeswini dicti# Moedel 

(dg: -s soen) van der Donc hereditarie vendidit Aleijdi relicte 

quondam Henrici dicti Cracht hereditarium censum duorum (dg: 

scutorum antiquorum) #Brabant dobbel seu valore# solvendum 

hereditarie purificatione ex quodam manso dicti quondam Goeswini 

sito in parochia de Woensel (dg: s) in quo manso Nijcholaus met 

den Ghelde tamquam colonus residet pro presenti et ex attinentiis 

dicti mansi universis quocumque sitis ut dicebat promittens 
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warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi #et 

uno lopino siliginis# exinde solvendis promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes Lonijs et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 166r 03 ma 04-02-1381. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, met 28 Brabantse dobbel en de 

volle cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid van Johannes Coninc, Goeswinus Model zvw 

Bertoldus zv Theodericus en Theodericus Houbraken. 

 

+. 

Et poterit redimere (dg: infra) ad spacium sex annorum semper 

quando voluerit cum viginti octo (dg: pl) Brabant dobbel (dg: seu 

valore) et cum pleno censu anni redempcionis ut in forma. Acta in 

camera scriptorum presentibus Johanne Coninc Goeswino Model filio 

quondam Bertoldi filii Theoderici Theoderico Houbraken testibus 

datum anno LXXXI mensis februarii die 4a hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 166r 04 ma 04-02-1381. 

Johannes Scillinc verkocht aan Theodericus zvw Franco van Orthen een 

kamp dat was van wijlen Henricus van Boert, ter plaatse gnd die 

Vliedert, tussen Thomas van Hijntham enerzijds en Cristina gnd 

Tielmans metter Hand anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan de plaats gnd die Hinthamse Eils, belast met 6 

schelling gemeen paijment voor elke morgen aan de stad Den Bosch. 

 

Johannes Scillinc quendam campum qui fuerat quondam Henrici de 

Boert situm in loco dicto die Vliedert inter hereditatem Thome de 

Hijntham ex uno et inter hereditatem Cristine dicte Tielmans 

metter Hand ex alio tendentem a communi platea retrorsum usque ad 

locum dictum die Hijnthamssche (dg: Els) Eils ut dicebat 

hereditarie vendidit Theoderico filio quondam Franconis de Orthen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis sex solidis 

communis pagamenti de quolibet jugero dicti campi #oppido de 

Busco# de jure solvendis. Testes Vere et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 166r 05 ma 04-02-1381. 

Johannes Bordeman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Bordeman prebuit #et# reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 166r 06 ma 04-02-1381. 

Egidius van den Bossche beloofde aan Johannes en Theodericus, kvw 

Johannes van Gheffen wollenklerenwever, 20 lichte schilden, 12 

plakken voor 1 schild gerekend, binnen 3 jaar te betalen. De brief 

aan een van hen beiden overhandigen. 

 

Egidius van den Bossche promisit Johanni et Theoderico liberis 

quondam Johannis de Gheffen textoris laneorum XX licht scilde 

scilicet XII placken pro scild computato infra tres annos proxime 

futuros persolvenda. Testes Boud et Vere datum supra. Tradetur 

littera alteri eorum. 

 

BP 1176 f 166r 07 ma 04-02-1381. 

Voornoemde Johannes en Theodericus beloofden voornoemde Egidius 

nimmer hierop aan te spreken dat hij bezit en zal bezitten de 

goederen, waarin wijlen hun voornoemde vader Johannes van Gheffen 

overleden is, zolang Bela, mv voornoemde broers, leeft. 

 

Dicti Johannes et Theodericus promiserunt (dg: indivisi super 

omnia pro ?super omnibus impe) promiserunt indivisi super omnia 
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dicto Egidio quod ipsi numquam impetent dictum Egidium super eo 

quod dictus Egidius possidet #et possidebit# bona in quibus dictus 

quondam Johannes de Gheffen eorum pater decessit quamdiu Bela 

mater dictorum fratrum vixerit in humanis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 166r 08 wo 06-02-1381. 

Jkr Johannes graaf van Megen, Henricus Dicbier heer van Mierlo en 

Johannes van Bucstel zvw Johannes gnd paep Jan van Nuweland beloofden 

aan Philippus Jozollo 240 oude Franse schilden met Pasen aanstaande 

(zo 14-04-1381; 22+31+14=67 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Domicellus Johannes comes de Megen Henricus Dicbier dominus de 

Mierle et Johannes de Bucstel filius quondam Johannis dicti paep 

Jan de Nuweland promiserunt Philippo Jozollo ducentos et XL aude 

scilde Francie ad pasca proxime persolvenda sub pena X. Testes 

Lijsscap et Auden datum in crastino Agathe. 

 

BP 1176 f 166r 09 wo 06-02-1381. 

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

voornoemde Henricus. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Henrico. 

 

BP 1176 f 166r 10 wo 06-02-1381. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo, Ghisbertus Lijsscap de jongere en 

Arnoldus Stamelart van Spanct beloofden aan Philippus Jozollo etc 160 

oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 14-04-1381; 22+31+14=67 

dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle Ghisbertus Lijsscap junior et 

Arnoldus Stamelart de Spanct promiserunt Philippo Jozollo etc C et 

LX aude scilde Francie ad pasca proxime persolvenda sub pena X. 

Testes (dg: datum supra) Lijsscap predictus et Auden datum supra. 

 

BP 1176 f 166r 11 wo 06-02-1381. 

De eerste zal Arnoldus Stamelart schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit Arnoldum Sta indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 166r 12 wo 06-02-1381. 

De eerste beloofde Ghisbertus schadeloos te houden. 

 

Primus promisit Ghisbertum indempnem servare. Testes Scilder et 

Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 166r 13 wo 06-02-1381. 

Johannes van Bucstel zvw Johannes gnd paep Jan van Nuweland en jkr 

Johannes graaf van Megen beloofden aan Philippus Jozollo etc 100 oude 

Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 14-04-1381; 22+31+14=67 dgn) 

te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes de Bucstel filius quondam Johannis dicti paep Jan de 

Nuweland domicellus Johannes comes de Megen promiserunt Philippo 

Jozollo etc C aude scilde Francie ad pasca proxime persolvenda sub 

pena V. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 166r 14 wo 06-02-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
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Solvit. 

Primus servabit (dg: alios) alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 166r 15 wo 06-02-1381. 

Theodericus zvw Johannes Luwe verpachtte aan Everardus gnd Peters 

soen zijn goederen gnd ter Nedert, in Beek bij Aarle, voor een 

periode van 6 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1381), 

per jaar voor 13 mud rogge en 7 mud gerst, maat van Helmond, met 

Lichtmis ter plaatse gnd Bordonk te leveren. Everardus zal de 

goederen in het zevende jaar te pachters recht bezitten. Alle beesten 

en klein vee op voornoemde goederen zullen voor de helft van 

Theodericus zijn en voor de andere helft van Everardus. Everardus zal 

de gebouwen te pachters recht in goede staat houden. Beide brieven 

overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Solvit extraneus. 

Theodericus filius quondam Johannis Luwe bona #(dg: ad) sua# dicta 

ter Nedert #sita in parochia de Beke prope Arle# cum suis 

attinentiis universis quoque sitis ut dicebat dedit ad annuum 

pactum Everardo dicto Peters soen ab eodem ad spacium sex annorum 

post festum penthecostes proxime deinceps sine medio sequentium 

possidenda anno quolibet pro XIII modiis siliginis et septem 

modiis ordei mensure de Helmont dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum sex annorum purificatione et pro primo termino 

purificatione proxima et in loco dicto Bordonc tradendis additis 

condicionibus sequentibus primo scilicet quod dictus Everardus 

dicta bona cum suis attinentiis septimo anno scilicet anno dictos 

sex annos sine medio sequente ad jus coloni poissidebit item quod 

omnes bestie et bona pecoralia (dg: que erunt su) dicta varende 

goit que (dg: eri) supra dicta bona cum suis attinentiis dictis 

septem annis durantibus erunt mediatim dicti Theoderici et 

mediatim dicti Everardi item quod dictus Everardus edificia 

dictorum bonorum in bona disposicione ad jus coloni (dg: possideb) 

tenebit et secundum istas condiciones promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia. 

Testes Lijsscap et Ouden datum supra. Tradentur ambe littere dicto 

Theoderico. 

 

BP 1176 f 166r 16 wo 06-02-1381. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Everardus 6 oude 

schilden met Kerstmis over 6 jaar (wo 25-12-1387) te betalen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia dicto Everardo sex aude 

scilde a nativitatis Domini proxime futuro ultra sex annos 

persolvenda. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Theoderico. 

 

BP 1176 f 166r 17 wo 06-02-1381. 

Ghibo Writer zvw Johannes Writer van Scijnle verkocht aan Ghibo gnd 

die Hout (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Schijndel, 

in Eilde, beiderzijds tussen Arnoldus nzvw Leonius van Scijnle, (2) 

een stuk land aldaar, tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en de 

gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes zv Truda, (3) 

2 stukken beemd aldaar, (3a) tussen erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch enerzijds en Philippus van der Voert anderzijds, (3b) tussen 

voornoemde Arnoldus enerzijds en Henricus Writer anderzijds, belast 

met een b-erfcijns van 6 pond oude pecunia aan het klooster Sint-

Clara in Den Bosch. 
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{Met streep verbonden met BP 1176 f 166r 23}. 

Ghibo (dg: die Writer) #Writer# filius quondam Johannis Writer de 

Scijnle domum et ortum et hereditates sibi adiacentes sitas in 

parochia de Scijnle in Eilde inter hereditatem Arnoldi filii 

naturalis quondam Leonii de Scijnle ex utroque latere item peciam 

terre sitam ibidem inter hereditatem dicti Arnoldi ex uno et inter 

(dg: he) communitatem ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Johannis filii Trude item duas pecias prati sitas 

ibidem quarum una inter hereditatem (dg: sp) mense sancti spiritus 

in Busco ex uno et inter hereditatem Philippi van der Voert ex 

alio et altera inter hereditatem dicti Arnoldi ex uno et inter 

hereditatem Henrici Writer ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Ghiboni dicto die Hout ab eodem hereditarie possidendos (dg: pro) 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto hereditario 

censu sex librarum antique pecunie annuatim (dg: exinde de) 

conventui sancte Clare in Busco exinde solvendo. Testes Lijsscap 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 166r 18 wo 06-02-1381. 

Jacobus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 166r 19 do 07-02-1381. 

Ghibo die Hout verkocht aan Theodericus van den Hoevel een erfpacht 

van 3 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit 

(1) een huis, tuin en 8 bunder aangelegen land in Schijndel, ter 

plaatse gnd Eilde, tussen wijlen Reijnerus Willems enerzijds en 

Nijcholaus Hagen anderzijds, (2) voornoemd huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, een stuk land en 2 stukken beemd, aan hem verkocht door 

Ghibo Writer, zoals in het hieraan voorafgaande contract, belast met 

cijnzen. 

 

Ghibo die Hout hereditarie vendidit Theoderico van den Hoevel 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto et octo 

bonariis terre eis adiacentibus sitis in parochia de Scijnle in 

loco dicto Eilde inter hereditatem quondam Reijneri Willems ex uno 

et inter hereditatem Nijcholai Hagen ex alio atque ex dictis domo 

et orto et hereditatibus sibi adiacentibus pecia terre duabus 

peciis prati venditis sibi a Ghibone Writer ut in contractu 

precedente promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Scilder et Ouden datum quinta post Aghate. 

 

BP 1176 f 166r 20 do 07-02-1381. 

Lambertus smid verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus faber prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 166r 21 za 09-02-1381. 

Ghisbertus van Vlochoven en Arnoldus van Andel verklaarden dat mr 

Wolphardus van Giessen aan hen betaald heeft 15 Brabantse dobbel, die 

hr Theodericus Rover ridder toegezegd had aan voornoemde Ghisbertus 

en Arnoldus, te geven door voornoemde mr Wolphardus. 

 

Ghisbertus de Vlochoven et Arnoldus de Andel palam recognoverunt 

eis (dg: fr) magistrum Wolphardum de Giessen persolvisse XV 

Brabant dobbel quos dominus Theodericus Rover miles addixerat 

dictis Ghisberto et Arnoldo a prefato magistro Wolphardo !fore 

dandos prout in litteris. Testes Scilder et Verte datum sabbato 
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post Agate. 

 

BP 1176 f 166r 22 za 09-02-1381. 

Reijnerus van Aelst beloofde aan Theodericus van Meghen snijder 9 

oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te 

betalen. 

 

Reijnerus de Aelst promisit Theoderico de Meghen sartori novem 

aude scilde seu valorem Martini proxime persolvenda. Testes 

Lijsscap et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 166r 23 do 14-03-1381. 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker en zijn zwager Jacobus Dorre deden tbv 

voornoemde Ghibo Hout afstand van het voornoemde. 

 

{Met streep verbonden met BP 1176 f 166r 17}. 

Nijcholaus #dictus Coel# Keelbreker Jacobus Dorre eius sororius 

super premissis et jure ad opus dicti Ghibonis Hout renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Lijsscap et Scilder datum quinta post 

reminiscere. 

 

BP 1176 f 166r 24 do 14-03-1381. 

Theodericus van den Hoevel zv Cristianus van den Hoevel verkocht aan 

Lambertus van der Eghelvoert een kamp21, 2 hont 11 roeden groot, bij 

Den Bosch, naast de poort gnd Picken Poort, over de stroom aldaar, 

aan hem verkocht door de stad Den Bosch. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Johannes 

Bovinc, Jacobus ....... en Ghibo Bijnhuus. 

 

A. [Scrip]tum est. 

Theodericus van den Hoevel filius Cristiani van den Hoevel quendam 

campum duo hont et undecim virgatas dictas roden continentem situm 

prope Buscum iuxta portam dictam Picken Port ultra (dg: plateam 

ibidem) aquam dictam !ibidem decurrentem venditum sibi a (dg: scq) 

scabinis juratis receptoribus dekanis officiatorum et bonis 

[?homin]ibus et communi oppido de Busco prout in litteris 

#sigillatis etc# hereditarie vendidit Lamberto van der Eghelvoert 

cum #litteris# et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere et quod ipse dictum Lambertum in hoc firmabit 

et heredabit dummodo et quando scabini in Busco huiusmodi 

heredationi et firmationi volutant astare. Acta in camera 

scriptorum presentibus Johanne de Globo Johanne Bovinc Jacobo 

....... Ghibone Bijnhuus datum anno LXXXI mensis marcii die XIIII 

hora vesperarum. 

 

1176 mf5 A 13 f.166v. 

 Secunda post Scolastice: maandag 11-02-1381. 

 in die Valentini: donderdag 14-02-1381. 

 

BP 1176 f 166v 01 ma 11-02-1381. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus van Berkel verkocht aan Beatrix wv Matheus 

Posteel (1) alle goederen die Johannes gnd Rose en zijn vrouw 

Enghelberna onder Geffen hadden liggen, waarvan voornoemde wijlen 

Nijcholaus een helft gekocht had van Johannes zvw hr Roverus 

investiet van de kerk van Erp, szv voornoemde Johannes gnd Rose en 

zijn vrouw Enghelberna, (2) 2 stukken heide, die aan voornoemde 

Johannes en Enghelberna behoorden, in Geffen, aan voornoemde wijlen 

                         
21 Zie → BP 1184 f 171r 03 vr 31-07-1405, het kamp behoort inmiddels aan Arnoldus van 
Hees zv Johannes van Rode. Theodericus en Lambertus deden afstand tbv Arnoldus. 
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Nijcholaus verkocht door voornoemde Johannes Rose en Enghelberna, 

belast met (a) de hertogencijns, (b) een b-erfcijns van 4 pond oude 

pecunia. Gerardus en mr Henricus, kvw Nijcholaus van Berkel, deden 

afstand; zij, en met hen voornoemde Nijcholaus koper, beloofden 

lasten van hun kant, van de kant van voornoemde wijlen Nijcholaus van 

Berkel en van de kant van kvw voornoemde Nijcholaus van Berkel af te 

handelen. Voornoemde Beatrix zal de goederen gedurende haar leven 

bezitten. Na haar overlijden gaan ze naar de naaste erfg van zowel 

voornoemde Batha/Beatrix?! als wijlen voornoemde Matheus, en naar wie 

ze volgens recht en gewoonte moeten overgaan, als die goederen door 

voornoemde Batha/Beatrix?! en wijlen Matheus gekocht zouden zijn, 

staande hun huwelijk. 

 

Nijcholaus filius quondam Nijcholai de Berkel omnia et singula 

bona hereditaria et immobilia que Johannes dictus Rose et 

Enghelberna eius uxor [infra parochiam] de Gheffen (dg: habent 

sita) habuerunt sita cum ipsorum bonorum hereditariorum et 

immobilium attinentiis universis ac duas pecias merice #que# ad 

(dg: an) dict[os Johannem] et Enghelbernam eius uxorem pertinebant 

sitas in parochia de Gheffen (dg: venditas dicto quondam Nijcholao 

a dictis et q) venditas dicto quondam Nijcholao a dictis Johanne 

Rose et Enghelberna eius uxore prout in litteris et de quibus 

bonis hereditariis et immobilibus predictis dictus quondam 

Nijcholaus #unam medietatem# erga Johannem filium quondam domini 

Roveri investiti quondam ecclesie de Erpe generum Johannis !dicti 

Johannis dicti Rose et Enghelberne eius (dg: f) uxoris emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Beatrici 

relicte Mathei Posteel supportavit cum litteris (dg: et . jur) et 

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

parte sui deponere quo facto Gerardus et dominus #magister# 

Henricus liberi quondam Nijcholai de Berkel super premissis bonis 

et jure ad opus dicti) et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditario censu quatuor librarum antique pecunie 

annuatim exinde de jure solvendis. Quo facto Gerardus et magister 

Henricus liberi quondam Nijcholai de Berkel super premissis bonis 

hereditariis et immobilibus et jure ad opus dicte emptricis 

renunciaverunt promittentes (dg: ratam servare et o) et cum eis 

dictus Nijcholaus venditor ratam servare et obligationem #et 

impeticionem# ex parte eorum et dicti quondam Nijcholai de Berkel 

et quorumque liberorum dicti quondam Nijcholai de Berkel deponere 

tali condicione annexa quod dicta Beatrix emptrix dicta bona (dg: 

b) ad suam vitam habebit et possidebit post decessum tamen eiusdem 

emptricis ad (dg: v) proxiores! heredes #(dg: ?tam)# dictorum (dg: 

quondam Beat) #tam# Bathe! et #?quam# quondam Mathei succedenda et 

devolvenda ad quos iuxta legem et consuetudinem oppidi de 

Buscoducis devolventur si dicta bona a dictis !Batha et #quondam# 

Matheo #seu eorum altero his ambobus vi[ventibus?]# et stante 

integro matrimonio inter eos essent empta et acquisita. Testes 

Lijsscap et Vere datum secunda post Scolastice. 

 

BP 1176 f 166v 02 ma 11-02-1381. 

Hubertus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hubertus Steenwech prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 166v 03 ma 11-02-1381. 

De broers Gerardus, mr Henricus en Nijcholaus, kvw Nijcholaus van 

Berkel, verkocht aan voornoemde Beatrix wv Matheus Posteel (1) 1 

morgen land ter plaatse gnd Vinkel, tussen kvw Katherina wv Johannes 

van Vladeracken enerzijds en kvw voornoemde Nijcholaus van Berkel 

anderzijds, aan Goeswinus Steenwech, tbv voornoemde Gerardus, mr 
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Henricus en Nijcholaus, verkocht door Johannes gnd die Meijer van 

Gheffen, (2) 1 morgen land in Geffen, ter plaatse gnd Vinkel, tussen 

Eustacius gnd Steesken van Brakel enerzijds en Franco zvw Arnoldus 

gnd Splittaf anderzijds, aan voornoemde Goeswinus, tbv voornoemde 

Gerardus, mr Henricus en Nijcholaus, verkocht door Lana wv Henricus 

gnd Pelser van Gheffen en zijn zoon Johannes. De voorwaarde in het 

voorgaande contract is van toepassing. 

 

Gerardus magister Henricus et Nijcholaus #fratres# liberi quondam 

Nijcholai de Berkel unum juger terre situm ad locum dictum 

communiter Vinckel inter hereditatem liberorum quondam Katherine 

relicte quondam Johannis (dg: Jo) de Vladeracken ex uno et inter 

hereditatem liberorum dicti quondam Nijcholai de Berkel ex alio 

venditum Goeswino Steenwech ad opus Gerardi magistri Henrici et 

Nijcholai predictorum (dg: pro) a Johanne dicto die Meijer de 

Gheffen prout in litteris atque unum juger (dg: .) terre situm in 

parochia de Gheffen ad locum dictum Vinckel inter hereditatem 

Eustacii dicti Steesken de Brakel ex uno latere et inter 

hereditatem Franconis filii quondam Arnoldi dicti (dg: Spi) 

Splittaf ex alio venditum dicto Goeswino ad opus Gerardi magistri 

Henrici et Nijcholai predictorum a Lana relicta quondam Henrici 

dicti Pelser de Gheffen [et?] Johannes eius filius! (dg: fi) prout 

in litteris hereditarie (dg: sup) vendidit dicte Beatrici emptrici 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere adddita condicione precedente. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 166v 04 ma 11-02-1381. 

Voornoemde Nijcholaus zvw Nijcholaus van Berkel verkocht aan 

voornoemde Beatrix wv Matheus Posteel 4 hont land in Geffen, ter 

plaatse gnd Vinkel, in een hoeve gnd Jan Reimbouts soen Hoeve, tussen 

Hermannus van Loen enerzijds en Lambertus zv Ermegardis anderzijds, 

aan hem overgedragen door Goeswinus Steenwech. De voorwaarde in het 

voorgaande contract is van toepassing. 

 

Dictus Nijcholaus quatuor hont terre sita in parochia de Gheffen 

in loco dicto Vinckel in quodam manso dicto communiter Jan 

Reijmbouts soen Hoeve inter hereditatem Hermanni de Loen ex uno et 

inter Lamberti filii Ermegardis ex alio supportata sibi a Goeswino 

(dg: Go) Steenwech prout in litteris hereditarie vendidit Beatrici 

(dg: predicte) emptrici predicte supportavit cum litteris #et 

aliis# et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere addita condicione precedente. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 166v 05 ma 11-02-1381. 

Voornoemde broers Gerardus, mr Henricus en Nijcholaus, kvw Nijcholaus 

van Berkel, verkochten aan voornoemde Beatrix wv Matheus Posteel (1) 

16 hont land, in Geffen, ter plaatse gnd Vinkel, ter plaatse gnd Aben 

Kamp, (2) 8 hont land in Geffen, ter plaatse gnd Vinkel, ter plaatse 

gnd Aan den Stert, welke 16 en 8 hont aan hen ten deel gevallen waren 

uit de gemeint van Geffen. De voorwaarde in het voorgaande contract 

is van toepassing. 

 

Dicti Gerardus magister Henricus et Nijcholaus fratres (dg: 

quatuor ho jugera) #sedecim hont# terre sita in parochia de 

Gheffen in loco dicto Vinckel (dg: inter) in loco dicto Aben Camp 

(dg: et que quatuor iugera terre .. eis de communitate de Gheffen 

quoad bona dicti quondam Nijcholai de Bekel) atque octo hont terre 

sita in parochia et loco (dg: et ..) predictis ad locum dictum Aen 

den Stert et que sedecim hont et octo hont terre eis de 

communitate de Gheffen quoad bona dicti quondam Nijcholai de 
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Berkel cesserunt in partem ut dicebant hereditarie vendiderunt 

dicte Beatrici emptrici promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorum #dicti quondam Nijcholai deponere et suorum 

heredum# deponere addita condicione predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 166v 06 ma 11-02-1381. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus van Berkel verkocht aan voornoemde Beatrix 

wv Matheus Posteel 4 pond b-erfcijns, een oude groot Tournoois geld 

van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, een helft te 

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

huis en erf in Den Bosch, aan een straat die loopt van de Markt naar 

de Kolperstraat, in welk huis en erf wijlen Arnoldus Huet woonde, aan 

Heijlzueta van Berkel en haar zuster Mechtildis verkocht door 

Godescalcus van Bladel, welke 4 pond aan voornoemde Nijcholaus 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Heijlzueta en Mechtildis. 

Gerardus en mr Henricus, kvw voornoemde Nijcholaus van Berkel, deden 

afstand. 

 

Nijcholaus filius quondam Nijcholai de Berkel quatuor libras annui 

et hereditarii census grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antique pro sedecim denariis in hiis computato solvendas 

hereditarie (dg: Lamberti) mediatim Domini et mediatim Johannis de 

domo et area sita in Buscoducis ad vicum tendentem de foro dicti 

loci de Busco versus vicum dictum Colperstrate in qua domo et area 

predicta (dg: Ar) Arnoldus quondam Huet (dg: con) morari consuevit 

venditas Heijlzuete de Berkel et (dg: Ne) Mechtildi sorori eiusdem 

Heijlzuete a Godescalco de Bladel prout in litteris (dg: 

hereditarie vendidit dicte Beatrici emptrici supportavit cum 

litteris) et quas (dg: quinque) #quatuor# libras dicte monete 

predictus Nijcholaus sibi de morte dictarum quondam Heijlzuete et 

Mechtildis suarum matertarum successione advolutas esse dicebat et 

sibi mediante divisione prius habita inter ipsum et suos in hoc 

coheredes in partem cessas dicebat hereditarie vendidit dicte 

Beatrici emptrici supportavit cum litteris et (dg: j) aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Quo facto (dg: d) Gerardus et magister Henricus (dg: su) 

liberi dicti quondam Nijcholai de Berkel super predicto censu et 

jure ad opus dicte emptricis renunciaverunt promittentes et cum 

eis (dg: Nijch) dictus Nijcholaus eorum frater indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum (dg: dicti qu) 

quorumcumque heredum dictarum quondam Heijlzuete et Mechtildis 

deponere addita condicione (dg: se) precedente. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 166v 07 ma 11-02-1381. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Godescalcus van Bladel 

ev etc” en Willelmus van Mulsen beloofde, zo nodig, de brief aan 

voornoemde koopster ter hand te stellen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Godescalcus de Bladel 

maritus et tutor legitimus ut asserebat etc et Willelmus de Mulsen 

promisit dictas litteras dicte emptrici (dg: tradere) et suis 

heredibus tradere ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 166v 08 do 14-02-1381. 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker droeg, bij wijze van erfwisseling, 

over aan Johannes zvw Arnoldus Aelbrechts soen een stuk land en een 

daarrondom gelegen beemd, in Berlicum, op de plaats gnd Westerakker, 

tussen kvw Johannes gnd Monnic enerzijds en wijlen Johannes gnd 

Plesser anderzijds. 
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Nijcholaus dictus #Coel# Keelbreker peciam terre et pratum (dg: 

dicte) eidem pecie terre circumquaque adiacens sitos in parochia 

de Berlikem supra locum dictum Westeracker inter hereditatem (dg: 

Jo) liberorum quondam Johannis dicti Monnic ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis dicti Plesser ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni filio quondam Arnoldi Aelbrechts 

soen in modum dntem permutationis etc promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Sta et Scilder datum in die 

Valentini. 

 

BP 1176 f 166v 09 do 14-02-1381. 

Johannes zvw Arnoldus Aelbrechts soen ev Hilla dvw Henricus gnd 

Aelbrechts soen droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan 

voornoemde Nijcholaus gnd Coel Keelbreker de helft van een kamp, 

gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, naast de plaats gnd die 

Hodonk, tussen het water gnd die Aa enerzijds en Nijcholaus gnd Coel 

Keelbreker anderzijds, welke helft aan voornoemde Johannes en zijn 

vrouw Hilla geschonken was, belast met 1 oude groot en een b-erfcijns 

van 2½ schelling gemeen paijment. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Aelbrechts soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Hille sue uxoris filie quondam Henrici 

dicti Aelbrechts soen #unam# medietatem cuiusdam campi siti infra 

libertatem oppidi de Busco (dg: supra) iuxta locum dictum die 

Hodonc inter aquam dictam die Aa ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai dicti Coel Keelbreker ex alio (dg: scilicet) quam 

medietatem dictus Johannes cum dicta Hilla sua uxore nomine dotis 

sumpserat ut dicebat hereditarie supportavit dicto Nijcholao in 

modum dntem permutationis etc promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis uno grosso antiquo et hereditario censu duorum 

et dimidii solidorum communis pagamenti ex dicta medietate 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 166v 10 do 14-02-1381. 

Godefridus nzvw Godefridus van Sceepstal gaf uit aan Johannes gnd 

Perman van Milheze (1) een huis, hofstad en kamp in Bakel, ter 

plaatse gnd Aan Geen Beirken, tussen wijlen Ludovicus van Milheze 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land in Bakel, 

naast de plaats gnd Aan Genen Wolfsput, tussen Philippus van Milheze 

enerzijds en Arnoldus van den Hoevel anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (a) 2 oude groot, met Sint-Remigius aan hem te 

betalen, (b) 18 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

voornoemd huis te leveren. Beide brieven aan een van hen overhandigen 

die het eerst komt. 

 

Godefridus filius #naturalis# quondam Godefridi de Sceepstal (dg: 

quendam) #domum domistadium et# campum situm in parochia de Bakel 

ad locum dictum Aen Gheen Beircken inter hereditatem quondam 

Ludovici de Milheze ex uno et inter communem plateam ex alio (dg: 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni Perandii de 

Milheze ab eodem etc pro) et peciam terre sitam in dicta parochia 

iuxta locum dictum Aen Ghenen Wolfsput inter hereditatem Philippi 

de Milheze ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Hoevel ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni dicto 

Perman de Milheze ab eodem hereditarie possidendos pro duobus 

grossis antiquis dandis sibi ab alio Remigii et pro decem et octo 

lopinis siliginis mensure de Helmont dandis sibi ab alio 

purificatione et in (dg: Milhe) dicta domo tradendis ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes Sta et Scilder datum in die Valentini. 
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Tradentur ambe littere uni eorum prius venienti. 

 

BP 1176 f 166v 11 do 14-02-1381. 

Johannes van de Dijk beloofde aan de secretaris, tbv hr Johannes van 

Ghestel investiet van Tilburg, 50 oude schilden met Pasen aanstaande 

(zo 14-04-1381) te betalen. 

 

Johannes de Aggere promisit mihi ad opus domini Johannis de 

Ghestel investiti de Tilborch L aude scilde ad pasca proxime 

persolvenda. Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

1176 mf5 A 14 f.167. 

 in die Valentini: donderdag 14-02-1381. 

 

BP 1176 f 167r 01 do 14-02-1381. 

....... ?zvw Petrus gnd Godevarts soen verkocht aan Cristianus metten 

Ymen een erfpacht van 11 lopen rogge, maat van Oerle, die voornoemde 

Cristianus met Lichtmis in Zeelst leverde aan Henricus Beijer, gaande 

uit erfgoederen van voornoemde Cristianus in Zeelst. 

 

....... ?filius quondam Petri dicti Godevarts soen hereditariam 

paccionem XI lopinorum siliginis mensure de Oerle quam Cristianus 

metten Ymen Henrico Beije[r] ....... consuevit et ....... 

hereditarie purificatione et in Zeelst tradere ex quibusdam 

hereditatibus dicti (dg: quondam) Cristiani sitis in parochia de 

Zeelst ut dicebat hereditarie vendidit dicto Cristiano 

[promittens] warandiam et obligationem et impeticionem ex parte et 

quorumque heredum dicti quondam Henrici Beijer deponere. Testes 

Sta et Scilder datum in die Valentini. 

 

BP 1176 f 167r 02 do 14-02-1381. 

Jacobus zvw Margareta van Herende verkocht aan Lodovicus gnd Carper 

zvw Gerardus Carper een stukje roggeland, in Berlicum, tussen 

Willelmus Eelkini enerzijds en erfgoed van het klooster van Sint-

Clara in Den Bosch anderzijds, aan hem verkocht door Ancelmus zv 

Henricus gnd Willems bakker. 

 

Jacobus filius quondam Margarete de Herende particulam terre 

siliginee sitam in parochia de Berlikem inter hereditatem Willelmi 

Eelkini ex uno et inter hereditatem spectantem ad conventum sancte 

Clare in Busco ex alio venditam sibi ab Ancelmo filio Henrici 

dicti Willems pistore prout in litteris hereditarie vendidit 

Lodovico dicto Carper filio quondam Gerardi Carper supportavit cm 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 167r 03 do 14-02-1381. 

Jacobus zvw Margareta van Herende verkocht aan Nijcholaus gnd Coel 

die Dorre een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd die Brake, 

tussen erfgoed van de monniken van Berna enerzijds en voornoemde 

Nijcholaus gnd Coel die Dorre anderzijds, aan hem verkocht door 

Ancelmus zv Henricus Willems bakker. 

 

Jacobus filius quondam Margarete de Herende peciam terre sitam in 

parochia de Berlikem in loco dicto die Brake inter hereditatem 

monachorum de Berna ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti 

Coel die Dorre ex alio venditam sibi ab Ancelmo filio Henrici 

Willems pistore prout in litteris hereditarie vendidit Nijcholao 

dicto Coel die Dorre predicto supportavit cum litteris et jure 

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

 

BP 1176 f 167r 04 do 14-02-1381. 

Willelmus zvw Henricus gnd Peil van Gheldorp beloofde aan Jutta wv 

Ghisbertus Vinckelman 32 lichte schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 

1 schild gerekend, ¼ deel te betalen met Lichtmis aanstaande (zo 02-

02-1382), ¼ deel met Lichtmis over 1 jaar (ma 02-02-1383), ¼ deel met 

Lichtmis over 2 jaar (di 02-02-1384), en ¼ deel met Lichtmis over 3 

jaar (do 02-02-1385). De brief overhandigen aan Johannes Coninc. 

 

Willelmus filius quondam Henrici dicti Peil van Gheldorp promisit 

Jutte relicte quondam Ghisberti Vinckelman XXXII lichte scilde 

scilicet XII Dordrecht placken pro scilde computato quarum una 

quarta parte purificatione proxime pro secunda quarta a 

purificatione proxime ultra annum pro tercia quarta parte a 

prificatione ultra duos annos et pro ultima quarta parte a 

purificatione proxime ultra 3 annos persolvenda. Testes datum 

supra. Tradetur littera Johanni Coninc. 

 

BP 1176 f 167r 05 do 14-02-1381. 

Voornoemde Jutta verklaarde ontvangen te hebben van voornoemde 

Willelmus alle tegoeden, die voornoemde Willelmus verschuldigd was 

aan voornoemde Jutta. De brief overhandigen aan Johannes Coninc. 

 

Dicta Jutta palam recognovit sibi fore staisfactum a dicto 

Willelmo ab omnibus creditis que idem Willelmus dicte Jutte 

debebat #a# quoque tempore evoluto ante diem presentem. Testes 

datum supra. Tradetur littera Johanni Coninc. 

 

BP 1176 f 167r 06 do 14-02-1381. 

Matheus gnd Snoec ev Elizabeth dvw Johannes van Berze verkocht aan 

Arnoldus Koijt 1/5 deel dat aan voornoemde wijlen Johannes behoorde 

in een b-erfcijns van 48 schelling geld, die de broers, voornoemde 

wijlen Johannes, Arnoldus, Nijcholaus, Rodolphus en Petrus, zvw 

Gerardus gnd Bruggen, beurden, een helft met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een hofstad in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Gerardus Colne smid enerzijds en 

erfgoed van kv Bollekinus anderzijds, welke hofstad voornoemde wijlen 

Johannes, Arnoldus, Nijcholaus, Rodolphus en Petrus in cijns gegeven 

hadden aan Theodericus Theij, te weten voor de hertogencijns, 20 

schelling, en voor voornoemde 48 schelling, en welk 1/5 deel 

voornoemde Matheus nu bezit. 

 

Matheus dictus Snoec maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis de Berze quintam 

partem que ad dictum quondam Johannem spectabat in hereditario 

censu quadraginta octo solidorum monete (dg: solvendo) quem dictus 

quondam Johannes Arnoldus Nijcholaus Rodolphus et Petrus fratres 

(dg: lib) filii quondam Gerardi dicti Bruggen solvendum habuerunt 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex quodam 

domistadio sito in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem 

Gerardi Colne (dg: ex uno) #fabri# et inter hereditatem liberorum 

Bollekini (dg: prout in litteris) et quod domistadium dicti 

quondam Johannes Arnoldus Nijcholaus Rodolphus et Petrus dederant 

ad censum Theoderico Theij scilicet pro censu domini ducis et pro 

viginti solidis exinde solvendis et pro dictis XLVIII solidis 

prout in litteris (dg: here v) et quam (dg: quart) quintam dictus 

Matheus nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

Koijt supportavit cum litteris et jure occacione dicte quinte 

partis promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui #et dicti quondam Johannis# et heredum dicti quondam 
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Johannis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 167r 07 do 14-02-1381. 

De broers Arnoldus en Rodolphus, kvw Arnoldus gnd Ghenen soen, 

verkochten aan Arnoldus Koijt 4/5 deel, dat behoorde aan 

bovengenoemde Arnoldus, Nijcholaus, Rodolphus en Petrus, van 

voornoemde cijns van 48 schelling, en welk 4/5 deel zij nu bezitten, 

dit 4/5 deel belast met 17 schelling voornoemd geld. 

 

Arnoldus (dg: Ro) et Rodolphus fratres liberi quondam Arnoldi 

dicti Ghenen soen quatuor quintas partes #que ad (dg: dictos) 

supradictos Arnoldum Nijcholaum Rodolphum et Petrum spectabant# 

dicti census XLVIII solidorum et quas quatuor quintas partes nunc 

ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo Koijt cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum et dictorum quondam Arnoldi Nijcholai 

Rodolphi et Petri et ?eorundem heredum deponere exceptis XVII 

solidis dicte monete ex dictis quatuor quintis partibus solvendis 

de jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 167r 08 do 14-02-1381. 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker droeg over aan Ludovicus gnd Carper 

een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd op Beekveld, tussen 

voornoemde Ludovicus en Henricus zv mr Goeswinus enerzijds en kvw 

Johannes gnd Errenberch anderzijds. 

 

Nijcholaus dictus Coel Keelbreker peciam terre sitam in parochia 

de Berlikem in loco dicto op Beecvelt inter hereditatem Ludovici 

dicti Carper et Henrici filii magistri Goeswini ex uno et inter 

hereditatem #liberorum quondam# Johannis dicti (dg: Erenbrechts 

kijnders) #Errenberch# ex alio ut dicebat (dg: de) hereditarie 

(dg: supp ven) #supportavit# dicto Ludovico promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 167r 09 do 14-02-1381. 

Voornoemde Ludovicus Carper droeg over aan Nijcholaus gnd Coel 

Keelbreker een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd Beekveld, 

tussen voornoemde Nijcholaus enerzijds en Willelmus Eelkini 

anderzijds, strekkend vanaf de beemden aldaar tot aan een weg in dit 

stuk gelegen. 

 

Dictus Ludovicus Carper peciam terre sitam in parochia de Berlikem 

in loco dicto Beecvelt inter hereditatem Nijcholai dicti Coel 

Keelbreker ex uno et inter hereditatem Willelmi (dg: Eelk) Eelkini 

ex alio #tendentem a pratis ibidem usque ad viam in dicta pecia 

iacentem# ut dicebat hereditarie supportavit dicto Nijcholao 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 167r 10 do 14-02-1381. 

(dg: Johannes gnd Bierman). 

 

(dg: Johannes dictus Bierman). 

 

BP 1176 f 167r 11 do 14-02-1381. 

Henricus van Erpe, Theodericus van der Porten en Henricus Dicbier zvw 

Godefridus beloofden Gerardus van Doorn schadeloos te houden van 

1.930 pond, 1 gulden pieter voor 25 schelling gerekend22, aan 

Johannes van Erpe en Willelmus van Hees beloofd door voornoemde 

                         
22 De meest voorkomende omrekening is “1 gulden pieter voor 25 schelling gerekend”. 
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Henricus, Theodericus, Henricus en Gerardus. 

 

Henricus de Erpe Theodericus van der Porten et Henricus Dicbier 

filius (dg: Go) quondam Godefridi promiserunt Gerardum de Spina 

indempnem servare a mille et nonagentis et triginta libris den 

gulden peter pro XXV23 solidis computato promissis Johanni de Erpe 

et (dg: ..) Willelmo de Hees seu eorum alteri a dictis Henrico 

Theoderico Henrico et Gerardo predictis (dg: ut di) prout in 

litteris ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 167r 12 do 14-02-1381. 

Johannes Bierman zvw Walterus Bierman deed tbv Hadewigis wv Henricus 

Brabant en kvw voornoemde Henricus afstand van een stuk land in 

Helvoirt, tussen Aleijdis gnd Engbrechts enerzijds en erfg van 

Cristina Berwouts anderzijds, met een eind strekkend tot aan de 

gemene weg en met het andere eind aan die Oude Wetering. 

 

Johannes Bierman filius quondam Walteri Bierman super pecia terre 

sita in parochia de Helvoert inter hereditatem Aleijdis dicte 

Engbrechts ex uno et inter hereditatem heredum Cristine Berwouts 

ex alio (dg: atque) tendente cum uno fine ad (dg: hereditatem) 

communem plateam et cum reliquo fine ad antiquum aqueductum die 

Oude Weteringe ut dicebat atque super toto jure sibi et (dg: 

fratribus et) liberis quibuscumque dicti quondam Walteri Bierman 

in dicta pecia terre competente quovis modo ad opus Hadewigis 

relicte quondam Henrici Brabant et liberorum eiusdem quondam 

Henrici (dg: de) renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte s) et impeticionem ex parte sui et 

quorumque liberorum dicti quondam Walteri deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 167r 13 do 14-02-1381. 

Destijds hadden Gerardus zvw Lambertus gnd Rijxken en zijn zoon 

Lambertus een huis en erf in de Bosch, in de Kolperstraat, tussen 

erfgoed van Truda gnd Kemmers enerzijds en erfgoed van Arnoldus gnd 

van Langel anderzijds verkocht aan Mijchael zv Petrus gnd van Driel. 

Thans verklaarde voornoemde Mijchael dat voornoemd huis en erf met de 

osendrup aan weerszijden aan hem behoort, en dat de rest, gelegen 

buiten de osendrup, richting het erfgoed van wijlen Arnoldus van 

Langel behoort aan voornoemde Gerardus en diens zoon Lambertus. 

 

Notum sit universis quod Gerardus filius quondam Lamberti dicti 

Rijxken et Lambertus eius filius domum et aream sitam in Busco in 

vico dicto Colperstraet inter hereditatem Trude dicte Kemmers ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi dicti de Langel ex alio 

hereditarie vendidisset Mijchaeli filio Petri dicti de Driel prout 

in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Mijchael palam recognovit domus et area sita ibidem cum suis 

stillicidiis ab utraque parte eiusdem domus consistentibus prout 

huiusmodi domus et area cum suis stillicidiis ad presens ibidem 

est sita ut dicebat spectare ad ipsum (dg: Mijchel) Mijchaelem 

predictum et quod residuum que est situm extra stillicidium dicte 

domus versus hereditatem quondam Arnoldi de Langel spectat ad 

dictos Gerardum et Lambertum eius filium promittens huiusmodi 

recognitionem ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 167r 14 do 14-02-1381. 

Martinus van Luijssel, Rutgherus Buerincs soen en Willelmus van den 

                         
23 Dit is uitzonderlijk. Meestal werd een gulden pieter voor 35 

schelling gerekend. 
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Hezeacker beloofden aan Johannes zv Truda, tbv hem en Nijcholaus van 

Bucstel, 25 oude schilden met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) te 

betalen. 

 

Martinus de Luijssel et Rutgherus Buerincs soen et Willelmus van 

den Hezeacker promiserunt Johanni filio Trude ad opus sui et ad 

opus Nijcholai de Bucstel seu #eorum alteri# XXV aude scilde ad 

purificationem proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 167r 15 do 14-02-1381. 

Aleijdis dv Henricus gnd Vake van Oije droeg over aan Adam van Mierd, 

tbv Theodericus Moedel nzv Gerardus van Tefelen, (1) een huis en erf 

in Den Bosch, in een straat die loopt van de plaats gnd Windmolenberg 

naar Baseldonk, tussen erfgoed van hr Theodericus Snoec priester 

enerzijds en erfgoed van Henricus van Baex anderzijds, (2) 3 morgen 

4½ hont land, in Haaren bij Megen, op de plaats gnd op die Kuist?, 

tussen erfgoed gnd dat Kuikse Land enerzijds en Franco Hillen soen 

anderzijds, (3) een kamp in Tefelen, tussen erfgoed gnd die Kuikse 

Kamp enerzijds en Gerardus van Tephelen anderzijds, (4) 5 hont land 

in Tefelen, ter plaatse gnd Kort Weide, tussen Gerardus van Tefelen 

enerzijds en Berten Kijnderen anderzijds. De brief overhandigen aan 

Gerardus van Tefelen. 

 

Aleijdis filia (dg: q) Henrici dicti (dg: Vaets) Vake de Oije cum 

tutore domum et aream sitam in Busco in vico tendente a loco dicto 

Wijnmolenberch #versus Baseldonc# inter hereditatem domini 

Theoderici Snoec presbitri ex uno et inter hereditatem Henrici de 

Baex ex alio item tria iugera et quatuor et dimidium hont terre 

sita in parochia de Haren prope Megen #supra locum dictum op die 

Kuijst?# inter hereditatem dictam dat Kuijcsche Lant ex uno et 

inter hereditatem Franconis Hillen soen ex alio item campum (dg: 

te) situm in parochia de Tephelen inter hereditatem dictam die 

Kuijcsche Camp ex uno et inter hereditatem Gerardi de Tephelen 

(dg: item) ex alio item quinque hont terre sita in parochia de 

Tefelen in loco dicto Cort Weijde inter hereditatem Gerardi de 

Tefelen ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Berten 

Kijnderen ex alio ut dicebat hereditarie supportavit (dg: 

supportavit) Ade de Mierd ad Theoderici (dg: filii) Moedel filii 

naturalis Gerardi de Tefelen promittens cum tutore ratam. Testes 

datum supra. Tradetur littera Gerardo de Tefelen. 

 

1176 mf5 B 01 f.167v. 

 in crastino Valentini: vrijdag 15-02-1381. 

 Sabbato post Valentini: zaterdag 16-02-1381. 

 

BP 1176 f 167v 01 do 14-02-1381. 

Henricus Goetkijnt beloofde aan zijn schoonzoon Petrus van Bascot een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Mierde te 

leveren, gaande uit alle erfpachten die Elizabeth van den Kerchoeve 

moet leveren aan voornoemde Henricus, uit erfgoederen in Mierde. 

 

Henricus Goetkijnt promisit super omnia se daturum et soluturum 

Petro de Bascot suo genero hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco (dg: he) anno quolibet ad vitam dicti 

Henrici et non ultra #purificatione# et in Mierde tradendam ex 

omnibus hereditariis paccionibus quas Elizabeth van den Kerchoeve 

dicto Henrico solvere tenetur annuatim ex hereditatibus sitis in 

parochia de Mierde ut dicebat. Testes (dg: datum) Sta et Scilder 

datum supra. 
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BP 1176 f 167v 02 do 14-02-1381. 

Voornoemde Petrus beloofde voornoemde Henricus en zijn goederen 

nimmer aan te spreken zolang Henricus leeft, maar Petrus behoudt de 

heden aan hem beloofde erfpacht. 

 

1 solidum. Sta noluit. (dg: Willelmus). 

Dictus Petrus promisit super omnia dicto Henrico quod ipse Petrus 

dictum Henricum et eius bona nunquam impetet nec vexabit quamdiu 

dictus Henricus vixerit in humanis salva dicto Petro promissione 

facta hodierna a dicto Henrico de dimidio modio siliginis mensure 

de (dg: Mierde) #Busco# coram scabinis infrascriptis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 167v 03 do 14-02-1381. 

Andreas zv Jacobus van Noddenvelt verkocht aan Arnoldus van Andel een 

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

het woonhuis van de koper te leveren, gaande uit (1) 4 lopen land in 

Berlicum, ter plaatse gnd Molenven, tussen erfgoed van de abdij van 

Berne enerzijds en Cristianus gnd Moelner anderzijds, (2) 5 lopen 

land in Berlicum, ter plaatse gnd die Loe, tussen wijlen Godefridus 

van Erpe enerzijds en erfgoed van het klooster van Sint-Clara in Den 

Bosch anderzijds, deze 5 lopen reeds belast met 12 penning oude 

cijns. 

 

Andreas filius (dg: quondam) Jacobi van (dg: Nodde) Noddenvelt 

hereditarie vendidit Arnoldo de Andel hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco ad domum habitationis dicti (dg: ve) 

emptoris tradendam #purificatione# ex quatuor lopinatis terre 

sitis in parochia de Berlikem in loco dicto Molenvenne inter 

hereditatem monachorum de Berna ex uno et inter hereditatem 

Cristiani dicti Moelner ex alio (dg: tendente cum uno fin) atque 

ex quinque lopinatis terre sitis in dicta parochia in loco dicto 

die Loe inter hereditatem quondam Godefridi de Erpe ex uno et 

inter hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex alio ut 

dicebat promittens warandiam #questionem proximitatis# et aliam 

(dg: de) obligationem deponere exceptis (dg: censu) XII denariis 

antiqui census ex dictis quinque lopinatis terre de jure solvendis 

promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 167v 04 do 14-02-1381. 

Henricus Verkenman beloofde aan Arnoldus Veer, gedurende 4 jaar, elk 

jaar met Sint-Martinus 16 oude Franse schilden te betalen. 

 

Henricus Verkenman promisit super omnia se daturum et soluturum 

Arnoldo Veer ad spacium quatuor annorum proxime futurorum (dg: 

anno) quolibet annorum eorundem XVI aude scilde Francie vel 

valorem Martini persolvenda et pro primo termino Martini proxime. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 167v 05 do 14-02-1381. 

Johannes van Haren die Riemsleger beloofde aan Jacobus Rutten 13 

Hollandse dobbel met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1381) te 

betalen. 

 

Johannes de Haren die Riemsleger promisit Jacobo Rutten XIII 

Hollant dobbel ad penthecostes proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 167v 06 do 14-02-1381. 

Arnoldus Veer verhuurde aan Henricus Verkenman een stuk eusel ter 
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plaatse gnd Jekschot, tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en 

Gerardus van Eijndoven anderzijds, welk stuk eusel Andreas Verkenman 

eerder gehuurd had van voornoemde Arnoldus, voor een periode van 4 

jaar. 

 

Arnoldus Veer peciam (dg: terre) pascue sitam in loco dicto 

Jecscot inter hereditatem dicti Arnoldi ex uno et inter 

hereditatem Gerardi de Eijndoven ex alio quam peciam pascue (dg: 

di) Andreas Verkenman prius conduxerat erga dictum Arnoldum ut 

dicebat locavit recto locacionis modo Henrico Verkenman ab eodem 

ad spacium quatuor annorum datum presentem sine medio sequentium 

libere possidendam promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 167v 07 do 14-02-1381. 

Katherina wv Walterus gnd Backe van Broechoven verkocht aan Petrus zv 

Goeswinus Cnode zvw Heijlwigis van den Werde een huis en erf in Den 

Bosch, aan de straat gnd Huls, naast de Heilludekens Brug, tussen het 

water enerzijds en een weg behorend aan Goeswinus Cnode, lopend van 

de gemene weg achterwaarts tot aan het stenen huis van voornoemde 

Goeswinus, anderzijds, met het recht in voornoemde weg en in een 

poort die daar staat, aan haar verkocht door Rodolphus van den Grave. 

 

Katherina relicta quondam Walteri dicti Backe #de Broechoven# cum 

tutore domum et aream sitam in Busco ad vicum dictum Huls iuxta 

pontem dictum communiter Heilludekens Brugge inter aquam ibidem ex 

uno et inter quandam viam spectantem ad Goeswinum Cnode tendentem 

a communi platea retrorsum ad domum lapideam dicti Goeswini ex 

alio simul cum toto jure sibi competente in dicta via (dg: simul 

cum) #et in# porta ibidem stante venditas sibi a Rodolpho van den 

Grave prout in litteris hereditarie vendidit Petro filio (dg: fi) 

Goeswini Cnode filii quondam Heijlwigis van den Werde (dg: cu) 

supportavit cum litteris et jure promittens #cum tutore# ratam 

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

 

BP 1176 f 167v 08 do 14-02-1381. 

Ghisbertus Lijsscap verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus Lijsscap prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 167v 09 do 14-02-1381. 

Voornoemde Petrus zv Goeswinus Cnode zvw Heijlwigis van den Werde, 

zijn vader Goeswinus en Rodolphus van den Grave beloofden aan 

voornoemde Katherina wv Walterus gnd Backe van Broechoven, 58 

Brabantse dobbel met Pasen aanstaande (zo 14-04-1381) te betalen. 

 

Dictus emptor Goeswinus eius pater et Rodolphus van den Grave 

promiserunt dicte venditrici (dg: XL) quinquaginta octo Brabant 

dobbel seu valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 167v 10 do 14-02-1381. 

Arnoldus zvw Arnoldus Becker verkocht aan zijn zuster Metta alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde 

vader Arnoldus, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn 

moeder Aleijdis. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Becker omnia et singula bona sibi 

de morte dicti quondam #Arnoldi sui patris# successione advoluta 

et post mortem Aleijdis sue matris successione advolvenda ut 

dicebat (dg: here in di) #quocumque locorum consistentia sive 
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sita# hereditarie (dg: s) vendidit Mette sue sorori promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 167v 11 do 14-02-1381. 

Hermannus zvw Henricus van den Hoernic verkocht aan Arnoldus van den 

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

Bosch te leveren, gaande uit een stuk land gnd die Brede Akker, in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Nudde Akker, tussen Willelmus bv 

verkoper enerzijds en Arnoldus Collart anderzijds. 

 

Solvit. 

Hermannus filius quondam Henrici van den Hoernic hereditarie 

vendidit Arnoldo van den Steen hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex pecia terre dicta die Brede 

Acker sita in parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto 

Nudde Acker inter hereditatem Willelmi fratris dicti venditoris ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi Collart ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 167v 12 do 14-02-1381. 

Jordanus zvw mr Jordanus van Roesmalen smid droeg over aan Bertoldus 

zvw Nijcholaus van Arle 4 pond geld b-erfcijns, met Sint-Andreas te 

betalen, gaande uit de helft van 2 beemden gnd die Voorste Brant en 

die Achterste Brant, in Westilburg, tussen erfgoed gnd Berthoust 

Broek enerzijds en erfgoed gnd Jan Rokeloes Broek anderzijds, welke 

helft voornoemde Jordanus uitgegeven had aan Henricus zvw Henricus 

Moelner, voor de grondcijnzen en voor voornoemde 4 pond erfcijns. 

 

Jordanus filius quondam magistri Jordani de Roesmalen faber (dg: 

h) quatuor libras hereditarii census monete solvendas hereditarie 

Andree ex quadam medietate duorum pratorum dictorum vulgaliter 

(dg: die) die Vorst Brant end die (dg: Erf) Efterste Brant sitorum 

in parochia de (dg: de) Westilborch inter hereditatem dictam 

communiter Berthoust Broec et inter hereditatem dictam communiter 

Jan (dg: Roke) Rokeloes Broec quam medietatem dictus Jordanus 

dederat ad censum Henrico filio quondam Henrici Moelner scilicet 

pro censibus dominorum exinde solvendis atque pro dictis quatuor 

libris hereditarii census prout in litteris hereditarie 

supportavit Bertoldo filio quondam Nijcholai de Arle cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere in dicto censu. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 167v 13 do 14-02-1381. 

Petrus Oden soen en Martinus gnd Stephens soen beloofden aan Johannes 

zv Truda en Nicholaus van Bucstel 12 oude schilden met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1382) te betalen. 

 

Petrus Oden soen et Martinus dictus Stephens soen promiserunt 

Johanni filio Trude et !Miholao de Bucstel vel eorum alteri XII 

aude scilde ad purificationem proxime persolvenda. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 167v 14 do 14-02-1381. 

Laurencius zv Stephanus van Wetten verkocht aan Theodericus gnd 

Liebrechts Zwager een erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Someren, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit een hofstad in Someren, aan de 

plaats gnd Aan den Heuvel, tussen Yseboldus Coelnere enerzijds en 

Arnoldus Duijs anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door 
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Franco zv Gerardus Pasteijdebecker. 

 

Solvit. 

Laurencius filius Stephani de Wetten hereditariam paccionem IIIIor 

lopinorum siliginis mensure de Zomeren solvendam hereditarie 

purificatione ex domistadio sito in parochia de Zomeren ad locum 

dictum Aen den Hoevel inter hereditatem Yseboldi Coelnere ex uno 

et hereditatem Arnoldi Duijs ex alio venditam sibi a Francone 

filio Gerardi Pasteijdebecker prout in litteris hereditarie 

vendidit Theoderico dicto Liebrechts Zwager supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 167v 15 do 14-02-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan de verkoper 6¼ Brabantse dobbel met 

Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit venditori VI dobbel et quartam partem 

partem unius Brabant dobbel vel valorem ad Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 167v 16 do 14-02-1381. 

Johannes van Tefelen en Ghibo Herinc beloofden aan Philippus Jozollo 

etc 12 oude schilden met Pasen (zo 14-04-1381; 14+31+14=59 dgn) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes de Tefelen et Ghibo Herinc promiserunt Philippo Jozollo 

etc XII aude scilde #ad pasca# sub pena I. Testes Sta et Langvelt 

datum supra. 

 

BP 1176 f 167v 17 vr 15-02-1381. 

Lambertus zvw Godefridus Gruwel verkocht aan hr Henricus, Johannes 

Becker zvw Henricus Becker en Nijcholaus van Berze ¾ deel van de 

windmolen met ondergrond, die behoorde aan het klooster Porta Celi 

bij Den Bosch, gelegen tussen het leprozenhuis en Hintham, aan hem 

overgedragen door zijn broer Gerardus24. Verkoper en met hem zijn 

moeder Katherina wv voornoemde Godefridus beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd (1) de hertogencijns, (2) een b-erfpacht van 3 

mud rogge aan het klooster van Porta Celi, (3) een lijfpacht van 2 

mud rogge op het leven van Henricus van den Borne en zijn vrouw 

Jutta, gaande uit de gehele molen. Drie brieven maken. 

 

Lambertus filius quondam Godefridi Gruwel #tres quartas partes# 

molendini (verbeterd uit: molendinum) venti cum suo fundo quod ad 

conventum de Porta Celi prope Buscum situm #(dg: siti)# spectabat 

situm #siti# inter domum leprosorum et (dg: inter) Hijntham cum 

omnibus et singulis suis juribus et attinentiis supportatum! sibi a 

Gerardo (dg: fr) suo fratre prout in litteris hereditarie vendidit 

domino Henrico Johanni Becker filio quondam Henrici Becker et 

Nijcholao de Berze supportavit cum litteris et aliis et jure (dg: 

exceptis) occacione dictarum trium quartarum partium promittens et 

cum eo Katherina eius mater relicta dicti quondam Godefridi #cum 

tutore# ratam servare et obligationem in dictis tribus quartis 

partibus existentem exceptis censu domini ducis et hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis conventui de Porta Celi et 

vitali pensione duorum modiorum siliginis ad vitam Henrici van den 

Borne et Jutte sue uxoris ex dicto #integro# molendino cum suis 

attinentiis et jure de jure solvendis. Testes Boud et Vere datum 

                         
24 Zie ← BP 1176 f 090r 14 za 24-09-1379, verkoop van de windmolen 

aan Gerardus zvw Godefridus Gruwel. 
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in crastino Valentini. Et erunt 3 littere. 

 

BP 1176 f 167v 18 za 16-02-1381. 

Walterus van Erpe verklaarde ontvangen te hebben van Arnoldus 

Hoernken 127 Brabantse dobbel in afkorting van 250 Brabantse dobbel, 

aan voornoemde Walterus beloofd door voornoemde Arnoldus. 

 

Walterus de Erpe palam recognovit se recepisse (dg: ab) ab Arnoldo 

Hoernken centum et XXVII Brabant dobbel in abbreviationem 

ducentorum et quinquaginta Brabant dobbel promissorum dicto (dg: -

rum) Waltero a dicto (dg: Waltero) #Arnoldo# in litteris 

scabinorum ut dicebat. Testes Lijsscap et Ouden datum sabbato post 

Valentini. 

 

BP 1176 f 167v 19 za 16-02-1381. 

Hilla wv Henricus Marinen vroeg aan de rechter haar man Lambertus zvw 

Nijcholaus van Goderheijle aan haar tot voogd te geven, welk verzoek 

de rechter inwilligde. 

 

Hilla (dg: fi) relicta quondam Henrici Marinen instanter petiit a 

judice sibi (dg: a) Lambertum (verbeterd uit: Lamberto) filio! 

quondam Nijcholai de Goderheijle suum maritum legitimum sibi dari 

in tutorem et dictus judex annuens etc quod ore petebat man... 

dedit in tutorem. Testes Lijsscap et Vere datum supra. 

 

1176 mf5 B 02 f.168. 

 Sabbato post Valentini: zaterdag 16-02-1381. 

 Tercia post Valentini: dinsdag 19-02-1381. 

 in profesto Petri ad cathedram: donderdag 21-02-1381. 

 Sexta post Mathije: vrijdag 01-03-1381. 

 in crastino Petri ad cathedram: zaterdag 23-02-1381. 

 Quinta post Mathie: donderdag 28-02-1381. 

 ipso die Petri ad cathedram: vrijdag 22-02-1381. 

 

BP 1176 f 168r 01 za 16-02-1381. 

....... Bathenborch en Johannes van Neijnsel beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 120 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-

06-1381; 12+31+30+31+24=128 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

....... [Ba]thenborch et Johannes de Neijnsel promiserunt Philippo 

Jozollo etc centum et viginti aude scilde Francie ad nativitatis 

Johannis proxime persolvenda sub pena quinque. Testes Sta .. 

....... datum sabbato post Valentini. 

 

BP 1176 f 168r 02 za 16-02-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Primus] servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168r 03 za 16-02-1381. 

Lambertus zvw Nijcholaus van Goderheijle en zijn vrouw Hilla wv 

Henricus Marinen verkochten aan Johannes van Heeswijc alle haringen 

die waren van voornoemde wijlen Henricus, en die nu aan hen behoren. 

De koopsom is voldaan. 

 

Lambertus filius quondam Nijcholai de Goderheijle maritus (dg: et 

tutor) legitimus ut asserebat Hille sue uxoris relicte quondam 

Henrici Marinen et dicta Hilla cum eodem tamquam cum suo marito 

omnia alleca que fuerant dicti quondam Henrici nunc ad ipsos ad 

ipsos spectantia quoque locorum consistentia (dg: s) vendidit 

Johanni de Heeswijc supportaverunt et recognoverunt eis de pretio 
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huiusmodi vendicionis satisfactum. Testes Lijsscap et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 168r 04 di 19-02-1381. 

Henricus zv Willelmus gnd Comans soen verkocht aan Nijcholaus Blieke 

(1) een huis25 en tuin in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen 

Henricus Pennincs enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) een tuin 

aldaar, tussen Katherina Willems enerzijds en kv Johannes Everaets 

van Straten anderzijds, deze goederen belast met een pacht van 1 mud 

rogge, maat van Oirschot. 

 

VI plack. 

#Henricus filius Willelmi dicti Comans soen# (dg: Willelmus Comans 

soen) domum et ortum sitos in parochia de Oerscot in loco dicto 

Straten inter hereditatem Henrici Pennincs ex uno et inter (dg: h) 

communem plateam ex alio atque ortum situm ibidem inter 

hereditatem Katherine Willems ex uno et inter hereditatem (dg: 

Joh) liberorum Johannis Everaets de Straten ex alio ut hereditarie 

vendidit Nijcholao Blieke promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepta paccione unius modii siliginis 

mensure de Oerscot exinde solvenda et in Oerscot tradenda. Testes 

Boud et Scilder datum tercia post Valentini. 

 

BP 1176 f 168r 05 di 19-02-1381. 

Willelmus Swertveger verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Swertveger prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168r 06 di 19-02-1381. 

Johannes van Vlimen en Gerardus Scaden zvw Henricus van Osse 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 12 oude Franse schilden met Sint-

Jan aanstaande (ma 24-06-1381; 9+31+30+31+24=125 dgn) te betalen op 

straffe van 1. 

 

Johannes de Vlimen (dg: faber) et Gerardus Scaden filius quondam 

(dg: Ger) Henrici de Osse promiserunt Philippo Jozollo etc XII 

aude scilde Francie ad festum Johannis proxime persolvenda sub 

pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168r 07 di 19-02-1381. 

Marcelius van Gheffen de oudere en Marcelius van Gheffen de jongere 

beloofden aan Martinus Monics 200 Hollandse dobbel met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Marcelius de Gheffen senior et Marcelius de Gheffen junior 

promiserunt Martino Monics CC Hollant dobbel ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendos. Testes Lonijs et Lijsscap datum 

supra. 

 

BP 1176 f 168r 08 di 19-02-1381. 

Johannes zv Willelmus gnd van den Perre verkocht aan zijn broer 

Willelmus een b-erfcijns van 25 oude schilden, met Lichtmis te 

betalen, aan hem verkocht door zijn voornoemde vader Willelmus. 

 

[Solvit] 3 plack. 

Johannes filius Willelmi dicti van den Perre hereditarium censum 

viginti quinque aureorum denariorum antiquorum communiter scilde 

vocatorum solvendum hereditarie purificatione venditum sibi a 

                         
25 Zie → BP 1176 f 260r 06 di 03-06-1382, verkoop van dit huis, tuin 

en tuin. 
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dicto Willelmo suo patre prout in litteris hereditarie supportavit 

Willelmo (dg: suo) fratri primodicti Johannis cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Lonijs et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 168r 09 do 21-02-1381. 

Johannes Otten soen van Dijnter en Otto Bruijstens soen beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 24 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande 

(ma 24-06-1381; 7+31+30+31+24=123 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes Otten soen de Dijnter et Otto Bruijstens soen promiserunt 

Philippo Jozollo etc XXIIII aude scilde Francie ad nativitatis 

Johannis proxime persolvenda sub pena II. (dg: testes d) Testes 

Sta et Lonijs datum in profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1176 f 168r 10 vr 01-03-1381. 

Broeder Henricus Berwout prior van het klooster Porta Celi maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door 

Lambertus zvw Godefridus Dunnecop, zijn vrouw Agnes dvw Zebertus van 

Maren, Mechtildis wv voornoemde Godefridus, en door Aleijdis, 

Elizabeth, Godefridus, Jacobus en Johannes, kvw voornoemde 

Godefridus, met hun goederen. 

 

Frater Henricus Berwout prior conventus de Porta Celi omnes 

vendiciones #et alienaciones# factas a Lamberto filio quondam 

Godefridi (dg: de) Dunnecop Agnete sua uxore filia quondam Zeberti 

de Maren atque a Mechtilde relicta dicti quondam Godefridi et ab 

Aleijde Elizabeth Godefrido Jacobo et Johanne liberis dicti 

quondam Godefridi (dg: seu ab eorum) cum bonis ipsorum seu 

alterius eorum ut dicebat calumpniavit. Testes Sta et Lonijs datum 

sexta post Mathije. 

 

BP 1176 f 168r 11 za 23-02-1381. 

Theodericus zvw Wellinus Ysebouts soen van Asten vernaderde 3 bunder 

beemd in Bakel, ter plaatse gnd Scheepstal, tussen Henricus zvw 

Willelmus van Beest enerzijds en Godefridus zvw voornoemde Willelmus 

van Beest anderzijds, aan Johannes zvw Walterus Scoenwouter van 

Helmont in cijns uitgegeven door Willelmus zvw Willelmus van Beest. 

Johannes week en hij droeg weer over. 

 

Theodericus filius quondam Wellini Ysebouts #soen de Asten# 

prebuit et etc patentes denarios ad redimendum tria bonaria prati 

sita in parochia de Bakel in locorum! dicto Sceepstal inter 

hereditatem Henrici filii quondam Willelmi de Beest ex uno et 

inter hereditatem Godefridi filii dicti quondam Willelmi de Beest 

ex alio data ad censum Johanni filio quondam Walteri Scoenwouter 

de Helmont a Willelmo filio quondam Willelmi de Beest prout in 

litteris dicebat contineri et #Johannes# cessit et reportavit. 

Testes Vere et Scilder datum in crastino Petri ad cathedram. 

 

BP 1176 f 168r 12 za 23-02-1381. 

Theodericus van Hijntam en zijn oom Henricus die Wever beloofden aan 

Henricus Gecke 60 oude Franse of Vlaamse schilden, een helft te 

betalen met zondag Letare (zo 24-03-1381) en de andere helft met 

Pasen aanstaande (zo 14-04-1381). 

 

Theodericus de Hijntam et Henricus die Wever eius avunculus 

promiserunt Henrico Gecke LX aude scilde #Francie vel Flandrie# 

seu valorem (dg: ad) mediatim letare et mediatim pasce proxime 

persolvenda. (dg: testes Vere et Scilder) Testes Lijsscap et Vere 
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datum supra. 

 

BP 1176 f 168r 13 do 28-02-1381. 

Johannes zvw Johannes van Ele van Oesterwijc droeg over aan zijn 

schoonzoon Johannes gnd Wijtman de goederen, die eertijds geweest 

waren van het huis van Porta Celi bij Den Bosch orde Sint-Willelmus, 

in Oisterwijk, gnd Karlikhoven, welke goederen voornoemde wijlen 

Johannes van Ele namens voornoemd huis beteeld had, welke goederen 

voornoemde wijlen Johannes van Ele in pacht gekregen had van broeder 

Godefridus gnd Scout, prior van voornoemd huis van Porta Celi, en 

welke goederen aan eerstgenoemde Johannes gekomen waren na overlijden 

van voornoemde wijlen Johannes. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Ele de Oesterwijc bona (dg: 

..) dudum domus de Porta Celi prope Buscumducis ordinis sancti 

Willelmi sita in Oesterwijc dicta Carlijchoven cum universis 

attinentiis dictorum bonorum quibus dictus quondam Johannes de Ele 

dicta bona ex parte dicte domus coluit et colere consuevit que 

bona cum suis attinentiis dictus quondam Johannes de Ele erga 

#fratrem# Godefridum dictum Scout priorem (dg: domus) dicte domus 

de Porta Celi ex parte et nomine dicte domus ad pactum 

acquisiverat prout in litteris et que bona cum suis attinentiis 

primodictus Johannes sibi de morte dicti quondam Johannis 

successione advoluta esse dicebat hereditarie supportavit Johanni 

dicto Wijtman suo genero cum litteris et jure promittens ratam 

servare. Testes Sta et Scilder datum quinta post Mathie. 

 

BP 1176 f 168r 14 do 28-02-1381. 

Tielmannus zvw Theodericus molenaar van Vught droeg over aan Johannes 

zvw Johannes gnd Ymmen soen een akker, 7 lopen rogge groot, in 

Gemert, ter plaatse gnd die Aalhorst, bij de plaats gnd die 

Vondervoort, aan hem overgedragen door zijn broer Gerardus zvw 

voornoemde Theodericus molenaar. 

 

Tielmannus filius quondam Theoderici multoris de Vucht agrum terre 

septem lopinos siliginis annuatim in semine capientem situm in 

parochia de Ghemert in loco dicto communiter die Aelhorst prope 

locum dictum communiter die Vondervoert supportatum sibi a Gerardo 

suo fratre filio dicti quondam Theoderici multoris prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni filio (dg: J) quondam 

Johannis dicti (dg: Ymm) Ymmen soen cum litteris et (dg: ju) aliis 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Boud et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 168r 15 do 28-02-1381. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Tielmannus een erfpacht 

van ½ mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert te leveren, 

gaande uit voornoemde akker. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes promisit se daturum et soluturum dicto Tielmanno 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Ghemert 

(dg: st) hereditarie (dg: h) purificatione et in Ghemert tradendam 

ex dicto agro. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168r 16 vr 22-02-1381. 

Ywanus van Vauderic beloofde aan hr Henricus van Mordrecht ridder 6 

mud rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Ywanus de Vauderic promisit super omnia domino Henrico de 

Mordrecht militi sex modios siliginis mensure de Busco ad 
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monitionem persolvendos. Testes Lijsscap et Vere datum ipso die 

Petri ad cathedram. 

 

BP 1176 f 168r 17 do 28-02-1381. 

Willelmus zvw Jacobus van den Hezellaer verkocht aan Walterus gnd 

Coppelman zvw Johannes Coppelman de helft in 3 bunder broekland in 

Boxtel, ter plaatse gnd Oeterendonk, tussen Henricus Yden soen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, deze helft belast met 1½ oude 

groot. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Jacobi van den Hezellaer medietatem ad 

spectantem in tribus bonariis paludis sitis in parochia de Bucstel 

in loco dicto Oeterendonc inter hereditatem Henrici Yden soen ex 

uno et inter communitatem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Waltero dicto Coppelman filio quondam Johannis Coppelman 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis uno et 

dimidio grossis antiquis ex dicta medietate solvendis. Testes Boud 

et Lijsscap datum quinta post Mathie. 

 

BP 1176 f 168r 18 do 28-02-1381. 

Henricus gnd Neven zvw Johannes van Hoesden verkocht aan Petrus gnd 

Velleken ¼ deel van 1 bunder beemd in Westilburg, tussen Willelmus 

Velleken enerzijds en Hubertus zvw Thomas Gheenken soen anderzijds, 

belast met de hertogencijns. 

 

Solvit. 

Henricus dictus Neven filius quondam Johannis de Hoesden quartam 

partem #unius bonarii prati# (dg: ad se spectantem in uno bonario 

prati) siti in parochia de Westilborch inter hereditatem (dg: h) 

Willelmi Velleken ex uno et inter hereditatem Huberti filii 

quondam Thome Gheenken soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Petro dicto Velleken promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto (dg: duobus solidis) censu domini ducis ex dicta 

quarta parte de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168r 19 do 28-02-1381. 

Arnoldus gnd Coppel zvw Jacobus gnd die Peilser beloofde aan Henricus 

van Amerssoijen 322 lichte schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 

schild gerekend, 1/3 deel te betalen met Sint-Jan (ma 24-06-1381), en 

2/3 deel met met Sint-Bartholomeus (za 24-08-1381). 

 

Arnoldus dictus Coppel filius quondam Jacobi dicti (dg: Meester) 

#die Peilser# promisit Henrico de Amerssoijen CCC et XXII licht 

scilde XII Dordrecht placken pro scilt computato (dg: ad ..) pro 

tercia #parte# (dg: p) Johannis et pro duabus reliquis partibus 

Bartho#lo#mei. Testes W et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 168r 20 do 28-02-1381. 

Amelius Meijssen soen en Paulus zvw Jacobus gnd Melijs soen verkocht 

aan Marcelius zvw Willelmus gnd Hoele, tbv zijn moeder Cristina wv 

voornoemde Willelmus en haar kinderen, 1 morgen land in Maren, ter 

plaatse gnd in den Ham, in een kamp gnd Willems Hoelen Kamp, tussen 

Vastradus van Maren enerzijds en wijlen Willelmus Hoele anderzijds, 

belast met waterlaten, sloten, sluizen en 1 vadem maasdijk ter 

plaatse gnd op die Gemeene Zandweinden. De brief overhandigen aan 

voornoemde Marcelius. 

 

(dg: Amelius Meijssen soen) #Amelius Meijssen soen et Paulus 

filius quondam Jacobi dicti Melijs soen# unum iuger terre situm in 

parochia de Maren in loco dicto in den Ham (dg: inter) in campo 
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dicto #(dg: quondam)# Willems Hoelen Camp inter hereditatem 

Vastradi (dg: dicti) de Maren ex uno et inter (dg: dicti) quondam 

Willelmi Hoele ex alio ut (dg: dicebat hereditarie vendidit) in ea 

quantitate qua ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit 

Marcelio filio quondam Willelmi dicti Hoele ad opus Cristine sue 

matris relicte dicti quondam Willelmi et eius liberorum promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: v.) aqueductibus 

et fossatis et slusis et una (dg: virgata) #mensura dicta vadem# 

aggeris Mose sita in loco dicto op die (dg: Gheijns) #Ghemeijn# 

Zandweijnden ad hoc de jure spectantibus ut dicebat hoc addito 

quod dicta Cristina dictum juger terre ad suam vitam habebit et 

possidebit post eius decessum ad eius liberos integraliter (dg: p) 

devolvendum. Testes Sta et Scilder datum supra. Tradetur littera 

dicto Marcelio. 

 

1176 mf5 B 03 f.168v. 

 Quinta post Mathie: donderdag 28-02-1381. 

 Sexta post Mathie: vrijdag 01-03-1381. 

 

BP 1176 f 168v 01 do 28-02-1381. 

Albertus gnd Abe nzvw Albertus gnd Abe Huben bakker verkocht aan zijn 

zuster Sophija de helft van een huis en tuin in Boxtel, tussen Petrus 

Wechaze enerzijds en Willelmus gnd Brijmme anderzijds, te weten de 

helft richting voornoemde Petrus, deze helft belast met de cijns aan 

de heer van Boxstel en een b-erfcijns van 40 schelling geld. 

 

[Alber]tus dictus Abe filius naturalis quondam Alberti dicti Abe 

Huben pistoris medietatem domus et orti sitorum in Bucstel inter 

hereditatem Petri Wechaze [ex uno] et inter hereditatem Willelmi 

dicti Brijmme ex alio ut dicebat (dg: hereditarie vendidit cum 

suis attinentiis) #scilicet illam medietatem que sita est versus 

hereditatem dicti Petri# hereditarie vendidit (dg: ve) Sophije sue 

sorori promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

censibus) censu domini de Bucstel et hereditario censu XL 

solidorum monete exinde solvendis ex dicta medietate (dg: 

solvendis). Testes Vere et Scilder datum quinta post M[athie]. 

 

BP 1176 f 168v 02 do 28-02-1381. 

Johannes zv Godefridus gnd Joseph verkocht aan Ygrammus Pangelart 

smid de helft26 in 10 hont land in Berghem, in de gemeint aldaar, 

tussen een zekere Bollen van den Camp enerzijds en Johannes Boegart 

anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Johannes Boegart. 

 

Johannes filius Godefridi dicti Joseph medietatem ad se spectantem 

in decem hont terre sitis in parochia de Berchem in communitate 

ibidem inter hereditatem (dg: Bolle Joh) cuiusdam #Bollen# van den 

Camp ex uno et inter Johannis Boegart ex alio scilicet illam 

medietatem que sita est contigue versus hereditatem dicti Johannis 

Boegart ut dicebat hereditarie vendidit Ygrammo Pangelart fabro 

promittens (dg: warandiam) super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168v 03 do 28-02-1381. 

Gerardus zv Henricus gnd Wilde verkocht aan Johannes Meus soen een 

b-erfcijns van 9 schelling, die voornoemde Johannes Meus soen 

betaalde aan wijlen Henricus van Arkel, gaande uit een stuk beemd in 

Oirschot, ter plaatse gnd ter Ameiden, tussen voornoemde wijlen 

                         
26 Zie → BP 1177 f 283r 16 ±za 03-03-1386 (3), overdracht van deze 

helft. 
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Henricus van Arkel enerzijds en kv Katherina Rutghers anderzijds. 

 

....... VI d. 

Gerardus filius (dg: quondam) Henrici dicti Wilde hereditarium 

censum novem solidorum quem Johannes Meus soen solvere (dg: 

tenetur) consuevit #quondam# Henrico de Arkel (dg: ex) hereditarie 

ex pecia (dg: terre) prati sita in parochia de Oerscot in loco 

dicto ter Ameijden inter hereditatem dicti quondam (dg: qu) 

Henrici de Arkel ex uno et inter hereditatem liberorum Katherine 

Rutghers ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni 

Meus soen promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et 

suorum coheredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168v 04 do 28-02-1381. 

(dg: Nijcholaus gnd ..den soen beloofde). 

 

(dg: Nijcholaus dictus ..den soen promisit super omnia). 

 

BP 1176 f 168v 05 do 28-02-1381. 

Henricus zv Arnoldus gnd van den Hazewinckel beloofde aan Rutgherus 

van Boemel zvw Johannes van Boemel 25 Brabantse dobbel na maning te 

betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Henricus filius Arnoldi dicti van den Hazewinckel promisit (dg: 

hi) #habita et habenda# omnia Rutghero de Boemel filio quondam 

Johannis de Boemel XXV Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. 

Testes Sta et Scilder datum supra. Tradetur littera dicto Henrico. 

 

BP 1176 f 168v 06 do 28-02-1381. 

Henricus Loze beloofde aan Johannes van Straten 27 Brabantse dobbel 

met Pasen aanstaande (zo 14-04-1381) te betalen. 

 

Henricus Loze promisit Johanni de Straten XXVII Brabant dobbel ad 

pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168v 07 do 28-02-1381. 

Henricus Loze beloofde aan hr Johannes van Orthen priester 27 

Brabantse dobbel met Pasen aanstaande (zo 14-04-1381) te betalen. 

 

Henricus Loze promisit domino Johanni de Orthen presbitro XXVII 

Brabant dobbel ad pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168v 08 do 28-02-1381. 

Jacobus zv Johannes gnd Jordens soen verkocht aan Johannes van Os den 

Plattijnmaker, tbv hem en zijn vrouw Mechtildis, een lijfpacht van 1 

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

gaande uit een akker in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, aan de plaats 

gnd Aan dat Breekeke, tussen de broers Stephanus en Johannis Werts 

enerzijds en Johannes van der Hort anderzijds, en uit de gebouwen op 

de akker, reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling. De 

langstlevende krijgt de helft van de pacht. 

 

Jacobus filius Johannis dicti Jordens soen legitime vendidit 

Johanni de Os den Plattijnmaker ad opus sui et ad opus Mechtildis 

sue uxoris vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam ad vitam ipsorum et non ultra Lamberti et in Busco 

tradendam ex quodam agro sito in parochia de Bucstel in loco dicto 

Lijemde ad (dg: ...) locum dictum Aen dat Breexken inter 

hereditatem Stephani (dg: W) et Johannis Werts fratrum ex uno et 

inter hereditatem Johannis van der (dg: Hort) Hort ex alio (dg: ut 

dicebat) et ex edificiis in dicto agro consistentibus promittens 
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super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario censu XL solidorum exinde prius solvendo et 

sufficientem facere hoc addito quod alter eorum diutius !medietatem 

dicte pensionis possidebit et cum ambo mortui fuerint erunt dictus 

(dg: ..) venditor et eius bona erunt quiti. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168v 09 do 28-02-1381. 

Jacobus zvw Johannes van den Yvenlaer verkocht aan Henricus Coppen 

soen uter Hasselt een beemd gnd Lucien Beemd, in Berlicum, ter 

plaatse gnd in die Hasselt, tussen voornoemde Henricus Coppen soen 

enerzijds en Johannes Noppen anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

Jacobus filius quondam Johannis van den Yvenlaer pratum dictum 

Lucijen (dg: sit) Beemt situm in parochia de Berlikem in loco 

dicto in die Hasselt inter hereditatem Henrici Coppen soen (dg: 

van) uter Hasselt ex uno et inter hereditatem Johannis Noppen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico Coppen soen 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

ducis exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168v 10 do 28-02-1381. 

Johannes Otten van Dijnther en Albertus Loze van Scijnle beloofden 

aan Philippus Jozollo 24 oude Franse schilden met Pasen aanstaande 

(zo 14-04-1381; 31+14=45 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Johannes Otten de Dijnther et Albertus Loze de Scijnle promiserunt 

Philippo Jozollo XXIIII aude scilde Francie ad pasca proxime 

persolvenda sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168v 11 do 28-02-1381. 

Johannes Spijerinc zvw Walterus Spijerinc van Dijnther verkocht voor 

¾ deel aan Mathijas zv Johannes gnd Thijs soen, en voor ¼ deel aan 

Willelmus Vos soen van Berze en Henricus van den Nuwenhuze (1) de 

goederen gnd ter Molen, in Diessen, ter plaatse gnd Baschot, met de 

watermolen met toebehoren en alle beemden, weiden, akkers, landen, 

heiden en ander toebehoren, welke goederen met molen en toebehoren 

voor een helft behoord hadden aan wijlen hr Arnoldus van Dijnther 

ridder en voor de andere helft aan Johannes Spierinc van Dijnter en 

zijn zuster Theoderica, zoals de hoevenaar van voornoemde hr 

Arnoldus, Johannes Spierinc en Theoderica die goederen, molen en 

toebehoren placht te bezitten, en daarna de hoevenaar van 

eerstgenoemde Johannes Spijerinc die placht te bezitten, belast met 

10 oude Engelsen en 12 penning, (2) 5 cijnshoenderen op voornoemde 

goederen te leveren, (3) een kamp gnd die Putten, in Diessen, ter 

plaatse gnd Baschot, tussen voornoemde Mathijas zv Johannes Thijs 

soen enerzijds en voornoemde Johannes Thijs soen anderzijds, dit kamp 

belast met de hertogencijns. 

 

Johannes Spijerinc filius quondam Walteri Spijerinc de Dijnther 

bona dicta ter Molen sita in parochia de Dijesen (dg: cum) in loco 

Bascot cum molendino aquatili et eius attinentiis et jure et cum 

omnibus et singulis pratis pascuis agris terris et mericis et 

ceteris attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quoque 

locorum consistentibus sive sitis que bona cum dictis molendino et 

attinentiis suis predictis #mediatim# ad dominum quondam (dg: 

Theodericum) #Arnoldum# de Dijnther militem et mediatim ad 

Johannem Spierinc de Dijnter et Theodericam eius sororem spectare 

consueverant prout colonus dictorum domini Arnoldi Johannis 

Spierinc et Theoderice huiusmodi bona molendinum et cum (dg: at) 

suis attinentiis (dg: .) possidere consueverat postmodum colonus 

primodicti Johannis Spijerinc possidere consuevit et colere 
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colonus atque quinque pullos censuales supra dicta (dg: -s) bona 

de jure solvendos atque quendam campum dictum die Putten situm 

(dg: ibidem) in parochia et loco predictis inter hereditatem (dg: 

Johannis Thijs ex) Mathije filii Johannis dicti Thijs soen ex uno 

et inter hereditatem dicti Johannis Thijs soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit #dicto# Mathije filio (dg: quondam) Johannis 

Thijs soen et Willelmo Vos #soen# de Berze #et Henrico van den 

Nuwenhuze# scilicet dicto Mathie pro tribus quartis partibus et 

(dg: dicto) dicto Willelmo #et Henrico# pro una quarta parte 

hereditarie possidenda promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis decem aude enghels et (dg: duode d) duodecim 

denariis ex dictis bonis cum suis attinentiis atque exceptis 

censibus domini ducis ex dicto campo die Putten vocato de jure 

solvendis. Testes Sta et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 168v 12 do 28-02-1381. 

Rodolphus van Dijnther verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus de Dijnther prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168v 13 do 28-02-1381. 

Mathijas zv Johannes gnd Thijs soen, zijn broer Johannes, Gerardus 

van den Velde van Dijesen, Willelmus Vos van Berze en Henricus van 

den Nuwenhuze van Dijesen beloofden aan voornoemde Johannes Spijerinc 

verkoper 1.034 Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1381) te betalen. 

 

Mathijas filius Johannis dicti (dg: Ma-) Thijs soen Johannes eius 

frater Gerardus van den Velde de Dijesen Willelmus Vos de Berze 

Henricus van den Nuwenhuze #de Dijesen# promiserunt dicto Johanni 

Spijerinc venditori (dg: q) mille et XXXIIII Brabant dobbel seu 

valorem in auro nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 168v 14 do 28-02-1381. 

De eerste zal voornoemde Johannes en Gerardus schadeloos houden. 

 

Solvit. Primus servabit (dg: alios) dictos Johannem et Gerardum 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168v 15 do 28-02-1381. 

De drie eersten beloofden Willelmus en Henricus voor ¾ deel 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Tres primi promiserunt Willelmum et Henricum de tribus quartis 

partibus indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168v 16 do 28-02-1381. 

Voornoemde Willelmus en Henricus beloofden de 3 eersten voor !¾ deel 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dicti Willelmus et Henricus promiserunt 3 primos a !tribus quartis 

partibus indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168v 17 do 28-02-1381. 

Voornoemde vijf beloofden aan voornoemde verkoper 100 Brabantse 

dobbel na maning te betalen. 
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Dicti quinque promiserunt dicto venditori centum Brabant dobbel 

seu valorem in auro ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 168v 18 do 28-02-1381. 

Adam zvw Johannes Luwe verkocht aan Arnoldus Hoernken een erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit goederen van voornoemde wijlen Johannes, in Erp, ter 

plaatse gnd Boerdonk, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Adam filius quondam Johannis Luwe hereditarie vendidit Arnoldo 

Hoernken hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie (dg: nativitatis) purificationis et 

in Busco tradendam ex bonis dicti quondam Johannis sitis in 

parochia de Erpe in loco dicto Boerdonc et ex attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis promittens (dg: warandiam et aliam) 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi et sufficientem facere. Testes 

Lonijs et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 168v 19 do 28-02-1381. 

Marcelius van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Marcelius de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168v 20 vr 01-03-1381. 

Adam zvw Johannes gnd Luwe droeg over aan Conrardus zv Arnoldus gnd 

Coenen soen een b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Oss, die 

Arnoldus Gruijter met Lichtmis in Oss placht te leveren aan wijlen hr 

Godefridus van Os ridder, grootvader van voornoemde Adam, gaande uit 

een huis en tuin van voornoemde Arnoldus, in Oss, ter plaatse gnd Aan 

den Heuvel, naast Cristina Roelofs, welke erfpacht aan hem gekomen 

was na erfdeling na overlijden van voornoemde wijlen hr Godefridus. 

 

Adam filius quondam Johannis dicti Luwe hereditariam paccionem sex 

lopinorum siliginis mensure de Os quam Arnoldus Gruijter solvere 

consuevit et tenebatur domino quondam Godefrido de Os militi avo 

olim dicti Ade hereditarie purificatione #et in Os tradere# ex 

domo et orto dicti Arnoldi sito in Os ad locum dictum Aen den 

Hoevel iuxta hereditatem Cristine Roelofs ut dicebat et quam (dg: 

sibi de morte nunc ad se spectare) #sibi# de morte dicti domini 

quondam Godefridi successione advolutam esse dicebat et sibi 

mediante divisione etc cessit in partem ut dicebat hereditarie 

supportavit Conrardo filio Arnoldi dicti Coenen soen promittens 

ratam servare et obligationem et (dg: ...) #impeticionem# ex parte 

sui (dg: et quorumque here) dicti quondam domini Godefridi et 

quorumque heredum dicti domini Godefridi deponere. Testes Sta et 

Lonijs datum sexta post M[athie]. 

 

BP 1176 f 168v 21 vr 01-03-1381. 

Zebertus die Wever van Berlikem en Theodericus van Essche beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 30 oude Franse schilden met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1381; 30+30+31+24=115 dgn) te betalen, op 

straffe van 3. 

 

Zebertus die Wever de Berlikem Theodericus de Essche promiserunt 

Philippo Jozollo etc XXX aude scilde Francie ad nativitatis 

Johannis proxime persolvenda sub pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 168v 22 vr 01-03-1381. 

Lodovicus zv Henricus gnd Moelner van Oerle en Jacobus Vincke 
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beloofden aan Philippus Jozollo etc 16 oude Franse schilden met 

Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381; 30+30+31+24=115 dgn) te betalen 

op straffe van 1. 

 

Lodovicus filius Henrici dicti Moelner de Oerle et Jacobus Vincke 

promiserunt Philippo Jozollo etc sedecim aude scilde Francie ad 

nativitatis Johannis proxime persolvenda sub pena I. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf5 B 04 f.169. 

 Secunda post invocavit: maandag 04-03-1381. 

 Quarta post invocavit: woensdag 06-03-1381. 

 Quinta post invocavit: donderdag 07-03-1381. 

 

BP 1176 f 169r 01 vr 01-03-1381. 

...?bertus van Lijt ev Luijtgardis dvw Bartholomeus gnd Meus Spring 

int Goet droeg over aan Petrus gnd die Rademaker van Helmont, tbv hem 

(¾) en Yda van Hezelaer (¼), 4/5 deel uit 2 stukken land van 

voornoemde wijlen Bartholomeus, in Veghel, (1) die Hogevercht, (2) 

die Nedervercht. De brief overhandigen aan voornoemde Petrus. 

 

...[?ber]tus de Lijt maritus et (dg: l) tutor legitimus ut 

asserebat Luijtgardis sue uxoris filie quondam Bartholomei dicti 

Meus Spring int Goet quatuor quintas #p[artes]# de d[uobus peci]is 

terre #dicti quondam Bartholomei# sitis in parochia de Vechel 

quarum una die (dg: Hogeberch) Hoegevercht et altera dicta die 

(dg: H L B) Nedervercht nuncupantur scilicet dividendo dicta[s 

du]as pecias terre in quinque partes equales quatuor ex hiis ut 

dicebat hereditarie supportavit Petro dicto die Rademaker de 

Helmont #ad opus sui et# ad opus Yde de (dg: He) Hezelaer scilicet 

(dg: dictis #a#) dicto Petro 3 quartas partes et dicte Yde unam 

quartam partem promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui #et# dicti quondam Bartholomei deponere. Testes Sta et Lonijs 

datum supra. Tradetur littera dicto Petro. 

 

BP 1176 f 169r 02 vr 01-03-1381. 

Henricus gnd Heijnen soen van Broeghel en zijn zoon Ludekinus 

beloofden aan Johannes zv Henricus Dekens soen van Helmont 18 

Brabantse dobbel met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) te betalen. 

 

Henricus dictus Heijnen soen de Broeghel et Ludekinus eius filius 

promiserunt #super habita et habenda# Johanni filio Henrici Dekens 

soen de Helmont XVIII Brabant dobbel ad purificationem proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 169r 03 vr 01-03-1381. 

Gerardus nzvw hr Gerardus van Berkel priester verkocht aan Jacobus 

van den Wiel een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te 

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

huis, tuin en aangelegen akker, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Schoonveld, tussen wijlen Henricus van Achel enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

Gerardus filius naturalis domini quondam Gerardi de Berkel (dg: 

he) presbitri hereditarie vendidit Jacobo van den Wiel 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et orto et agro terre 

sibi adiacente (dg: sitis) dicti venditoris sitis in parochia (dg: 

san) de Vucht sancti Petri (dg: int) ad locum dictum Scoenvelt 

inter hereditatem quondam Henrici de Achel ex uno et inter 

communem viam ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 
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obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) 

Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 169r 04 vr 01-03-1381. 

Nijcholaus van Berkel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Berkel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 169r 05 ma 04-03-1381. 

Nijcholaus zvw Rutgherus gnd Moelner van Zonne beloofde aan Johannes 

zv Henricus Dekens soen van Helmont 9 Hollandse dobbel en 1 gulden 

pieter met Allerheiligen aanstaande (vr 01-11-1381) te betalen. 

 

Nijcholaus filius quondam Rutgheri dicti Moelner #de Zonne# 

promisit (dg: Johanni filio qu) super habita et habenda (dg: 

Henrico filio) Johanni filio Henrici Dekens soen de Helmont novem 

Hollant dobbel et unum gulden peter ad omnium sanctorum proxime 

persolvendos. Testes (dg: Lonijs et) Lijsscap #et Scilder# datum 

secunda post invocavit. 

 

BP 1176 f 169r 06 ma 04-03-1381. 

Gerardus gnd van Eijcke droeg over aan Walterus van Hijntham 39 oude 

schilden, aan Yudocus gnd Bruijstens beloofd door Henricus gnd Rijc 

en zijn zoon Johannes, aan voornoemde Gerardus overgedragen door 

voornoemde Yudocus. 

 

Gerardus dictus de Eijcke triginta novem denarios aureos antiquos 

vulgaliter scilde vocatos boni auri et iusti ponderis promissos 

Yudoco dicto Bruijstens ab Henrico dicto Rijc et Johanne eius 

filio et supportatos dicto Gerardo a prefato Yudoco prout in 

litteris supportavit Waltero de Hijntham cum litteris et aliis et 

jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 169r 07 ma 04-03-1381. 

Bela wv Theodericus zvw hr Godefridus van Os ridder enerzijds en 

Godefridus zv Willelmus van Beest en zijn vrouw Theoderica dv 

voornoemde Bela anderzijds deden afstand van alle onderlinge 

geschillen en stelden als scheidslieden aan Willelmus van Ouden en 

Johannes Zerijs van Erpe. Ze zullen hun uitspraak opvolgen, op 

straffe van 50 Brabantse dobbel, aan de hertog te betalen door de 

partij die de afspraak niet nakomt. 

 

Bela relicta quondam Theoderici filii quondam domini Godefridi de 

Os militis ex una et Godefridus filius Willelmi de Beest et 

Theoderica eius uxor filia dicte Bele ex alia super omnibus et 

singulis discensionibus querelis et contraversiis habitis inter 

dictas partes (dg: occacione bonorum dotalium dicte Theoderice a 

dicta Bela danden) ut dicebant compromiserunt in discretos viros 

(dg: in) Willelmum de Ouden et Johannem Zerijs de Erpe tamquam in 

eorum arbitros etc se rata servare queque dicti arbitri 

pronunciaverint inter dictas partes (dg: sp) super premissis (dg: 

occacione) sub pena L Brabant dobbel dandis domino duci a parte 

arbitrum non tenente a parte contradic.. (dg: et non tenen). 

Testes Lij. 

 

BP 1176 f 169r 08 ma 04-03-1381. 

Bela wv Theodericus zvw Godefridus van Os ridder enerzijds en 

Godefridus zv Willelmus van Beest anderzijds deden afstand van alle 

onderlinge geschillen, m.b.t. huwelijksgoederen die aan voornoemde 

Godefridus met zijn vrouw Theoderica dv voornoemde Bela gegeven 
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moeten worden. Ze legden de oplossing van hun geschil in handen van 

Willelmus van Ouden en Johannes Zerijs van Erpe. 

 

Bela relicta quondam (dg: Go) Theoderici filii quondam Godefridi 

de Os militis ex una et Godefridus filius Willelmi de Beest ex 

(dg: alia super) altera parte super omnibus et singulis 

contraversiis querelis et causis litigiosis quibusque habitis seu 

(dg: int) motis inter dictas partes occacione bonorum 

matrimonialium seu dotalium dicto Godefrido cum Theoderica sua 

uxore filia dicte Bele dandorum a eadem Bela ut dicebant 

compromiserunt (dg: in d) super omnia in discretos viros scilicet 

in Willelmum (dg: Zerijs soen ex una et) de Ouden et Johannem 

Zerijs de Erpe tamquam in eorum arbitros etc se rata servare 

queque dicti arbitri concorditer pronunciaverint super premissis 

inter dictas partes. Testes Sta et Scilder datum secunda post 

invocavit. 

 

BP 1176 f 169r 09 ma 04-03-1381. 

Bela wv Theodericus zvw hr Godefridus van Os ridder schonk aan 

voornoemde Godefridus zvw Willelmus van Beest met zijn vrouw 

Theoderica dv voornoemde Bela (1) een huis en tuin van voornoemde 

wijlen Theodericus, in Oss, naast het stenen huis van voornoemde 

wijlen hr Godefridus, ter plaatse gnd Binnen die Zingel van den 

Grave, (2) een stuk land gnd die Lange Brake, in Oss, ter plaatse gnd 

Oosterveld, (3) een stuk land in Oss, ter plaatse gnd Westerveld, (4) 

2 stukken land in Oss, op Schadewijk, (5) 1 morgen land ter plaatse 

gnd op Rusheuvel. 

 

#Bela relicta quondam (dg: Go) Theoderici filii quondam domini 

Godefridi de Os militis cum tutore# (dg: Quo facto dicti arbitri 

suum dictum pronunciaverunt inter dictas partes .. in hunc modum 

primo quod quod dicta Bela dabit dicto Godefrido cum dicta 

Theoderica sua uxore nomine dotis ad jus oppidi de Busco domum et 

ort) domos et ortum dicti quondam Theoderici situm in Os iuxta 

domum lapideam dicti quondam domini Godefridi in loco dicto Binnen 

die Zingel van den Grave atque peciam terre (dg: dictam di ...) 

dictam die Lange Brake sitam in parochia de Os in loco dicto 

Oestervelt atque peciam terre sitam in dicta parochia in loco 

dicto Westervelt atque duas pecias terre sitas in dicta parochia 

supra Scadewijc (dg: quarum una die Gheer) item unum juger terre 

situm in loco dicto op Rushoevel prout huiusmodi hereditates ad 

dictum quondam Theodericum spectare consueverant et ibidem site 

sunt (dg: item quod dicta Bela dabit dicto Godefrido nomine dotis 

et loco hereditatis XX aude scilde) supportavit dicto Godefrido 

#filio quondam Willelmi de Beest# cum dicta Theoderica sua uxore 

filia dicte Bele nomine dotis ad jus oppidi etc promittens cum 

tutore ratam servare. Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 169r 10 ma 04-03-1381. 

Voornoemde Godefridus verklaarde met zijn voornoemde vrouw Theoderica 

ontvangen te hebben in plaats van erfgoed: 20 oude schilden. Hij 

beloofde bij de deling van de goederen, die voornoemde Bela na zal 

laten, dit bedrag in te brengen en voorts voornoemd huis, tuin en 

goederen. Zolang voornoemde Bela zal leven, zal hij haar niet meer 

aanspreken. 

 

Dictus Godefridus (dg: pro) palam recognovit se recepisse cum 

Theoderica sua uxore predicta nomine dotis loco hereditatis XXti 

aude scilde et promisit super omnia dicte Bele si ipse #seu sui 

liberi# (dg: ad) imposterum ad divisionem faciendam de bonis que 

dicta Bela in sua morte post se relinquet venire voluerit extunc 
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idem Godefridus #seu eius liberi# ad huiusmodi divisionem 

reimportabit XXti aude scilde et domos ortum et hereditates 

predictas antequam ad huiusmodi divisionem venire valebit promisit 

insuper omnia quod ipse nec dicta (dg: Bela) Theoderica eius uxor 

nunquam petent a dicta Bela alique (dg: aliq) alia bona nec 

impetent neque vexabunt nec molestabit dictam Belam et eius bona 

alia queque (dg: qu..) quamdiu dicta Bela vixerit in humanis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 169r 11 wo 06-03-1381. 

Petrus Deijn beloofde aan Johannes Rover van Vladeracken 9 lichte 

schilden met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) te betalen. 

 

Petrus Deijn promisit Johanni Rover de Vladeracken IX (dg: .) 

licht scilde ad penthecostes proxime persolvenda. Testes Lonijs et 

Boud datum 4a post invocavit. 

 

BP 1176 f 169r 12 do 07-03-1381. 

Gerardus Baers van Alf en Lucas zvw Bartholomeus van Beke beloofden 

aan Philippus Jozollo 20 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande 

(ma 24-06-1381; 24+30+31+24=109 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Gerardus Baers de Alf Lucas filius quondam Bartholomei de Beke 

promiserunt Philippo Jozollo XX scuta antiqua (dg: ..) Francie ad 

Johannis proxime persolvenda pena II. Testes (dg: Sta) #Lijsscap# 

et Ouden datum quinta post invocavit. 

 

BP 1176 f 169r 13 do 07-03-1381. 

Henricus Loze en Goeswinus nzvw hr Johannes van Tula beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 32 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande 

(ma 24-06-1381; 24+30+31+24=109 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Henricus Loze et Goeswinus filius naturalis quondam domini 

Johannis de Tula promiserunt Philippo Jozollo etc XXXII aude 

scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime persolvenda sub 

pena III. Testes Lijsscap et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 169r 14 do 07-03-1381. 

Henricus Zorge schonk aan zijn schoonzoon Johannes Stevens soen van 

Oerle en diens vrouw Gertrudus dv voornoemde Henricus een n-erfpacht 

van 28 lopen rogge, maat van Oerle, uit een berfpacht van 8 mud 4 

lopen rogge, maat van Oerle, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

goederen die waren van wijlen Woltherus gnd Coman, in Blaerthem Sint-

Severinus. 

 

Henricus Zorge hereditariam paccionem viginti octo lopinorum 

siliginis mensure de (dg: de) Oerle de hereditaria paccione octo 

modiorum et quatuor lopinorum siliginis dicte mensure quam se 

solvendam habere dicebat hereditarie purificatione ex bonis que 

fuerant quondam Woltheri dicti Coman sitis in Blaerthem sancti 

Severini atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni Stevens soen de Oerle suo genero 

cum Gertrude sue uxore filia dicti Henrici nomine dotis ad jus 

oppidi de Busco promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 169r 15 do 07-03-1381. 

Laurencius van Wetten en zijn broer Stephanus beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 32 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-
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06-1381; 24+30+31+24=109 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Laurencius de Wetten et Stephanus eius frater promiserunt Philippo 

Jozollo etc XXXII aude scilde Francie ad nativitatis Johannis 

proxime persolvenda sub pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 169r 16 do 07-03-1381. 

Denkinus van den Loeke en Jacobus van Bruggen beloofden aan Denkinus 

Luwe zv Willelmus Luwe 32 franken minus 16 plakken met Sint-Martinus 

aanstaande (ma 11-11-1381) te betalen. 

 

Denkinus (dg: Luwe et) van den Loeke et Jacobus de Bruggen 

promiserunt Denkino Luwe filio Willelmi Luwe XXXII francken minus 

tamen XVI placken ad Martini proxime persolvendos. Testes Boud et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 169r 17 do 07-03-1381. 

Johannes zv Truda en Laurencius Loijen beloofden aan Johannes van de 

Kloot, tbv Thomas Asinarius, 60 gulden pieter met Sint-Martinus 

aanstaande (ma 11-11-1381; 24+30+31+30+31+31+30+31+11=249 dgn) te 

betalen, op straffe van 6. 

 

Johannes filius Trude et Laurencius Loijen promiserunt Johanni 

(dg: filio Trude) #de Globo# ad opus Thome Asinarii LX gulden 

peter ad Martini proxime persolvendos sub pena VI. Testes Boud et 

Scilder datum supra. 

 

1176 mf5 B 05 f.169v. 

 anno LXXXI mensis maij die septima: donderdag 07-03-1381. 

 

BP 1176 f 169v 01 do 07-03-1381. 

Henricus van der Rijt van Mierle verkocht aan Wouterus van der Locht 

zvw Reijnerus van den Gasthuze een n-erfpacht van 1 ......., Bossche 

maat, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit de helft 

in goederen gnd ten Dale, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, 

tussen voornoemde Wouterus koper enerzijds en Johannes die Houwer 

anderzijds, de gehele goederen reeds belast met een b-erfcijns van 42 

schelling gemeen paijment, 1 cijnshoen en 1 zwarte penning. 

 

Henricus van der Rijt de Mierle hereditarie vendidit Woutero (dg: 

filio) van der Locht (dg: se) filio quondam Reijneri van den 

Gasthuze hereditariam paccionem unius ....... ....... mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificatione et supra (dg: here) 

hereditates infrascriptas tradendam ex medietate ad dictum 

venditorem spectante in bonis dictis ten Dale [sitis in parochia 

de] Rode sancte Ode in loco dicto Eirde inter hereditatem dicti 

Wouteri emptoris ex uno et inter hereditatem Johannis die Houwer 

ex alio et ex attinentiis dicte m[edietatis quocumque] locorum 

consistentibus sive sitis promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis hereditario censu XLII solidorum communis 

pagamenti et uno pullo censuali et uno nigro ex dictis inte[gris] 

bonis de jure solvendis promisit super omnia sufficientem facere. 

Testes Boud et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 169v 02 do 07-03-1381. 

Demoedis dvw Johannes gnd Coetken verkocht aan Johannes Ghijssellen 

soen ½ morgen land in Oss, over de plaats gnd Landweer, voor de deur 

van Ghibo gnd Coetken, tussen voornoemde Johannes Ghijsselen soen 

enerzijds en Rodolphus Belijen soen anderzijds. 
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Solvit VIII grossos Flanderenses. 

Demoedis filia quondam Johannis dicti Coetken (dg: -s docht) cum 

tutore dimidium iuger terre situm in parochia de Os (dg: in) ultra 

locum dictum Landweer ante januam Ghibonis dicti Coetken inter 

hereditatem (dg: Ghis) Johannis Ghijsselen soen ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi Belijen soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Johanni (dg: Joh) Ghijssellen soen promittens cum 

tutore warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 169v 03 do 07-03-1381. 

Nijcholaus gnd Nijchoel zvw Johannes Rutghers soen van Os verwerkte 

zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus dictus Nijchoel filius quondam Johannis Rutghers soen 

de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 169v 04 do 07-03-1381. 

Reijnerus Kul zvw Johannes Kul beloofde aan Gerardus van Eijcke zvw 

Henricus Posteel 14 oude Franse schilden met Pinksteren aanstaande 

(zo 02-06-1381) te betalen. 

 

Reijnerus Kul filius quondam Johannis Kul promisit Gerardo de 

Eijcke filio quondam Henrici Posteel (dg: XX) XIIII aude scilde 

Francie ad penthecostes proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 169v 05 do 07-03-1381. 

Rodolphus gnd Roef zvw Ghiselbertus gnd die vorster van Zonne gaf uit 

aan Heijmericus nzvw Heijmericus van Boect (1) een stuk kand in Son, 

ter plaatse gnd te Espe, ter plaatse gnd Blixsen Bos, tussen 

Willelmus Hadewigen soen enerzijds en erfg vw Henricus van Onstaden 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere 

eind aan voornoemde erfg vw Henricus van Onstaden; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een erfpacht van 1 mud 

rogge en 1 mud gerst, maat van Son, met Lichtmis in Son te leveren. 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Heijmericus tot onderpand 

(2) 1 lopen roggeland, in Son, ter plaatse gnd die Hei Hoeve van 

wijlen Hadewigis van der Heijden, tussen Willelmus Hadewigen soen 

enerzijds en Mechtildis sv voornoemde Willelmus anderzijds. 

 

Rodolphus dictus Roef filius quondam Ghiselberti (dg: de Zo) dicti 

die vorster de Zonne peciam terre sitam in parochia de Zonne in 

loco dicto te Espe in loco dicto (dg: Blic) Blixsen Bossche inter 

hereditatem Willelmi Hadewigen soen ex uno et inter heredum 

Henrici quondam de Onstaden ex alio tendentem cum uno fine ad 

communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem dictorum (dg: 

heredeum) #heredum# quondam Henrici de Onstaden dedit ad 

hereditariam paccionem Heijmerico filio #naturali# quondam 

Heijmerici de Boect ab eodem hereditarie possidendam pro censibus 

dominorum fundi dandis a dicto Heijmerico etc et pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis et unius modii ordei mensure de 

Zonne danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in Zonne 

tradenda ex premissa promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem dictus Heijmericus unam 

lopinatam terre siliginee (dg: siliginee) sitam in dicta parochia 

in loco dicto die Heije Hoeve quondam Hadewigis van der Heijden 

inter hereditatem Willelmi Hadewigen soen ex uno et inter 

hereditatem Mechtildis sororis eiusdem Willelmi ex alio ut dicebat 

ad pignus imposuit. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 169v 06 do 07-03-1381. 

Elijas van den Berghe verkocht aan Johannes Steen ketelaar een 

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

een huis, tuin en aangelegen erfgoed, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Middelrode, over de brug, tussen wijlen Godefridus van Erpe enerzijds 

en Arnoldus van den Beirgulen anderzijds, reeds belast met 1 oude 

groot en een b-erfcijns van 32 schelling voornoemd geld. 

 

(dg: Elij) Elijas van den Berghe hereditarie vendidit Johanni 

Steen cacabario hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto #et hereditate ei 

adiacente# sitis in parochia de Berlikem in loco dicto Middelrode 

ultra pontem inter hereditatem quondam Godefridi de Erpe ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi van den Beirgulen ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

#aliam# deponere exceptis uno grosso antiquo et hereditario censu 

(dg: XL s) XXXII solidorum dicte monete exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 169v 07 do 07-03-1381. 

Johannes Cortroc zvw Willelmus gnd Cortroc van Bucstel verkocht aan 

Johannes van Oijen een stukje land in Orthen, in Maelstrem, tussen 

erfgoed van voornoemde Johannes van Oijen enerzijds en voornoemde 

Johannes Cortroc anderzijds, 20½ breed en net zo lang als voornoemd 

erfgoed van Johannes van Oijen. 

 

Johannes Cortroc filius quondam Willelmi dicti Cortroc #de 

Bucstel# particulam terre sitam in parochia de Orthen in Maelstrem 

inter hereditatem Johannis de Oijen ex uno et inter hereditatem 

dicti Johannis Cortroc ex alio et que particula terre continet 

(dg: unam) XX et dimidiam pedatas in latitudine et que particula 

continet eandem longitudinem quam continet dicta hereditas dicti 

Johannis de Oijen ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni de 

Oijen promittens warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1176 f 169v 08 do 07-03-1381. 

Cristina wv Johannes van Zeland en haar kinderen Lambertus en 

Johannes verkochten aan Petrus zvw Theodericus gnd Bouwelken, szv 

voornoemde Cristina, alle erfgoederen, die aan voornoemde wijlen 

Johannes van Zeland gekomen waren na overlijden van Nijcholaus gnd 

Alveraden soen, oom van voornoemde wijlen Johannes van Zeland, 

gelegen onder Berghem en Herpen. 

 

Cristina relicta quondam Johannis de Zeland cum tutore Lambertus 

et Johannes eius liberi (dg: oie) omnes hereditates que dicto 

quondam Johanni de Zeland de morte quondam Nijcholai dicti 

Alveraden soen avunculi olim dicti quondam Johannis de Zeland 

successione fuerant advolute quocumque locorum infra parochiam de 

Berchen et infra parochiam de Herpen consistentes sive sitas ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Petro filio quondam Theoderici 

dicti Bouwelken genero dicte Cristine promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 169v 09 do 07-03-1381. 

Matheus zv Henricus gnd van den Loeke gaf uit aan Hubertus gnd Hepken 

zvw Johannes gnd Matheus soen van Nederwetten de helft van een beemd 

gnd die Koppel, in Nederwetten, tussen Johannes Reijners soen 

enerzijds en Johannes zv Truda van der Straten anderzijds, te weten 

de helft naast Hilla Leuwen, met een weg die bij deze helft hoort, 

gelegen in de andere helft van de beemd; de uitgifte geschiedde voor 
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een b-erfcijns van 10 schelling (dg: geld) gemeen paijment, en thans 

voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. 

 

Solvit X plack. 

Matheus filius Henrici dicti van den Loeke (dg: pratum f dictum 

die Coppel situm) medietatem cuiusdam prati dicti die Coppel (dg: 

situm) siti in parochia de Nederwetten inter hereditatem Johannis 

Reijners soen ex uno et inter hereditatem Johannis filii Trude van 

der Straten ex alio scilicet illam medietatem que sita est 

contigue iuxta hereditatem Hille Leuwen #cum via ad dictam 

medietatem spectante in reliqua medietate dicti prati# ut dicebat 

(dg: here) dedit ad hereditariam paccionem Huberto dicto Hepken 

filio quondam Johannis dicti Matheus soen de Nederwetten ab eodem 

hereditarie etc pro hereditario censu X solidorum (dg: monete) 

communis pagamenti (dg: exinde solvendo da) ex dicta medietate de 

jure solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione (dg: d) 

unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et in Busco tradenda ex dicta medietate 

et via promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 169v 10 do 07-03-1381. 

Johannes zv Henricus van den Loeken verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius Henrici van den Loeken prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 169v 11 do 07-03-1381. 

Theodericus Stalpart zvw Johannes van Os en Willelmus en Delijana, 

kvw Mathijas gnd Halbaex, verkochten aan Henricus gnd Kathelinen soen 

van Meerwijc (1) een huis en tuin van voornoemde wijlen Mathijas, in 

Empel, tussen kvw Walterus gnd Ver enerzijds en wijlen Thomas gnd 

Halbaex, nu Johannes van Os gewantsnijder anderzijds, (2) 4 hont land 

in Empel, ter plaatse gnd in den Hornik, tussen Denkinus Willems soen 

enerzijds en Johannes van Os anderzijds, (3) 1/3 deel van 1 morgen 

land, in Empel, ter plaatse gnd Luten Kampke, (4) 1 morgen land in 

Empel, ter plaatse gnd Meerveld, tussen Danijel van Empel enerzijds 

en Eelkinus Haecs anderzijds, (5) 4½ hont land in Empel, ter plaatse 

gnd in den Werlen, tussen Hermannus Peters soen enerzijds en Henricus 

die Wever anderzijds, belast met een b-erfcijns van 4 pond 10 

schelling geld, en met dijken. 

 

Solvit totum. 

Theodericus (dg: filius quondam) Stalpart filius quondam Johannis 

de Os Willelmus et Delijana eius soror liberi quondam Mathije 

dicti Halbaex (dg: soen) cum tutore domum et ortum (dg: et 

hereditates ei adiacentes) dicti quondam Mathije sitos in parochia 

de Empel inter hereditatem liberorum quondam Walteri dicti Ver ex 

uno et inter hereditatem (dg: Joh) quondam Thome dicti Halbaex 

(dg: ex a) nunc ad Johannem de Os pannicidam spectantem ex alio 

(dg: tendentem) item quatuor hont terre sita in dicta parochia in 

loco dicto in den Hornic inter hereditatem Denkini Willems soen ex 

alio et inter hereditatem Johannis de Os ex !alio item (dg: duo 

hont terre sita in dicta parochia in loco dicto Luijten .. Kempken 

inter hereditatem Johannis) terciam partem unius iugeris terre 

siti in dicta parochia in loco dicto Luten Kempken item unum juger 

terre situm in dicta parochia in loco dicto Meervelt inter 

hereditatem Danijelis de Empel ex uno et inter hereditatem Eelkini 

(dg: Hacs) Haecs ex alio item (dg: qu) quatuor et dimidium hont 
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terre sita in dicta parochia in loco dicto in den Werlen inter 

hereditatem Hermanni Peters soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici die We[v]er ex alio hereditarie vendiderunt Henrico dicto 

Kathelinen soen de Meerwijc promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere exceptis hereditario censu quatuor librarum 

et X solidorum monete et aggeribus ad hoc de jure spectantibus ut 

dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 169v 12 do 07-03-1381. 

Adam Kathelinen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam Kathelinen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 169v 13 do 07-03-1381. 

Mathijas gnd Jans soen van Empel beloofde dat Franco zvw Mathijas gnd 

Halbaex, zodra die meerderjarig is, afstand van het voornoemde zal 

doen. 

 

Solvit. 

Mathijas dictus Jans soen de Empel promisit super omnia quod ipse 

Franconem filium quondam Mathije dicti Halbaex quamcito ad annos 

pubertatis pervenerit super premissis et jure ad opus dicti 

emptoris faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 169v 14 do 07-03-1381. 

Jacobus van Bruggen beloofde aan Arnoldus gnd Claes soen molenaar 22 

oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) te 

betalen. 

 

Jacobus de Bruggen promisit Arnoldo dicto Claes soen multori XXII 

aude scilde Francie seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 169v 15 do 07-03-1381. 

Hilgardis van den Aker wv Gerardus Bathen soen, haar zoon Gerardus en 

Hubertus van Eijnsspijt ev Hadewigis dv voornoemde Hilgardis deden 

tbv Johannes, Gertrudis, Elizabeth, Agnes en Enghelberna, nkvw 

voornoemde hr Eligius Loij van den Aker priester, afstand van alle 

goederen, waarin wijlen voornoemde hr Eligius was overleden. Batha, 

Agnes, Henricus en Enghela, kv voornoemde Hilgardis en Gerardus 

Bathen soen, deden afstand. 

 

Hilgardis van den Aker relicta quondam (dg: Jo) Gerardi Bathen 

soen cum tutore Gerardus eius filius et Hubertus de Eijnsspijt 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Hadewigis sue uxoris filie 

dicte Hilgardis super omnibus bonis in quibus dominus quondam 

Eligius Loij van den Aker presbiter decessit quoque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat et super jure ad opus (dg: 

Henrici dicti) Johannis Gertrudis Elizabeth et Agnetis et 

Enghelberne puerorum naturalium dicti quondam domini Eligii 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi Batham Agnetem 

Henricum et Enghelam liberos dictorum (dg: Hilge) Hilgardis et 

Gerardi Bathen soen super predictis bonis et jure ad opus dictorum 

puerorum naturalium faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 169v 16 do 07-03-1381. 

Voornoemde Hilgardis verklaarde ontvangen te hebben alle goederen, 

aan haar per testament nagelaten door hr Eligius gnd Loij van den 

Aker. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 
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Johannes van de Kloot en Johannes van den Camp. 

 

Dicta Hilgardis palam recognovit sibi fore plenarie fore 

satisfactum ab omnibus bonis et rebus sibi a domino Eligio dicto 

Loij van den Aker in suo testamento legatis [cla]mans inde 

executores et bona dicti domini Eligii quitos. Acta in camera 

presentibus dictis scabinis Johanne de Globo Johanne van den Camp 

anno LXXXI mensis maij die septima hora ve[sperarum]. 

 

1176 mf5 B 06 f.170. 

 Quinta post invocavit: donderdag 07-03-1381. 

 

BP 1176 f 170r 01 do 07-03-1381. 

......us Stamelart van Zonne smid, Nijcholaus Kater en Theodericus 

zvw Johannes gnd Moelner beloofden aan Johannes van den Campe 15 oude 

schilden en 7 lichte schilden, 12 plakken voor 1 lichte schild 

gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te betalen. 

 

......us Stamelart de Zonne faber et Nijcholaus Kater Theodericus 

filius quondam Johannis dicti Moelner promiserunt Johanni van den 

Campe XV aude scilde et septem licht scilde (dg: scil) XII placken 

pro licht scilt computato ad Martini proxime persolvenda. Testes 

Boud et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 170r 02 do 07-03-1381. 
Vergelijk: BP 1176 f 249v 16 do 20-03-1382, identieke contract, maar dan verkoop. 

Johannes zvw Matheus gnd van der Sloe droeg over aan Mijchael zvw 

Willelmus van der Moest 3 stukken land in Oirschot, ter plaatse gnd 

Best, (1) tussen Johannes gnd Bijthuijs27 enerzijds en de gemeint 

aldaar anderzijds, (2) tussen voornoemde Johannes Bijthuijs enerzijds 

en kvw Henricus gnd Bijthuijs anderzijds, (3) tussen voornoemde 

Johannes Bijthuijs enerzijds en Willelmus gnd van der Moest 

anderzijds, aan hem in pacht gegeven door Johannes gnd Cortroc zvw 

Willelmus gnd Cortroc van Oesterwijc28. 

 

[29Johannes] filius quondam Mathei dicti van der Sloe tres pecias 

terre sitas in parochia de Oerscot in loco dicto Best quarum una 

inter hereditatem Johannis dicti Bijthuijs ex uno et inter 

communitatem ibidem ex alio altera inter hereditatem dicti 

Johannis Bijthuijs ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Henrici dicti Bijthuijs ex alio et (dg: inter) tercia inter 

hereditatem dicti Johannis Bijthuijs ex uno et inter hereditatem 

Willelmi dicti van der Moest ex alio latere sunt site datas sibi 

ad pactum a Johanne dicto Cortroc filio quondam Willelmi dicti 

Cortroc de Oesterwijc prout in litteris hereditarie supportavit 

(dg: Nijchol) Mijchaeli filio quondam Willelmi van der Moest cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere exceptis (dg: censibus) censu et paccione (dg: et 

pro) in dictis litteris contentis. 

 

BP 1176 f 170r 03 do 07-03-1381. 

Johannes die Wael verwer beloofde aan Willelmus Posteel 34 schilden, 

12 Vlaamse plakken voor 1 schild gerekend, en 12 Hollandse plakken 

met Pasen aanstaande (zo 14-04-1381) te betalen. 

 

                         
27 Later: Bittus. Mededeling dhr.J.Toirkens. 
28 Zie → BP 1176 f 249v 06 do 20-03-1382, Kwijten van de verplichting 

op een van de 3 stukken land een huis et bouwen. 
29 Aanvulling op basis van BP 1176 f 249v 06. 
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Johannes die Wael tinctor promisit Willelmo Posteel XXXIIII scilde 

scilicet XII Vleemssche placken pro scilt computato (dg: ad pa) et 

XII Hollant placken ad (dg: pro) pasca proxime persolvenda. Testes 

(dg: Scild) Boud et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 170r 04 do 07-03-1381. 

Johannes Fijen soen van Os verkocht aan Jacobus zvw Willelmus van 

Oefel een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Petrus-Stoel te 

betalen, gaande uit (1) 1½ morgen land in Oss, ter plaatse gnd in den 

Brand, tussen Ghibo gnd Zerijs soen enerzijds en wijlen Theodericus 

van Os anderzijds, (2) ½ mudzaad roggeland, in Oss, op de gemeint, 

voor de goederen van Johannes van Os, tussen Henricus Rovers 

enerzijds en kinderen gnd Bruijstens Kijnderen anderzijds, (3) een 

stuk land in Oss, ter plaatse gnd Westerveld, tussen Bela wv 

Theodericus zvw hr Godefridus van Os enerzijds en Henricus zv 

Reijmboldus van Ussen anderzijds, (4) een stuk land in Oss, op de 

plaats gnd op Gemers Schoot, tussen Henricus Scilder enerzijds en 

Albertus Hennen anderzijds, reeds belast met 2 schelling gemeen 

paijment. 

 

Johannes Fijen soen de Os hereditarie vendidit (dg: Johanni) 

Jacobo (dg: de Oe) filio quondam Willelmi de Oefel hereditariam 

(dg: paccionem) #censum# quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie Petri ad cathedram ex uno et dimidio jugeribus terre 

sitis in parochia de Os in loco dicto in den Brant inter 

hereditatem (dg: Gh) Ghibonis dicti Zerijs soen ex uno et inter 

quondam Theoderici de Os ex alio item ex dimidia modiata terre 

siliginee sita in dicta parochia supra communitatem ante bona 

Johannis de Os inter hereditatem Henrici Rovers ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum Bruijstens Kijnderen ex alio item 

ex (dg: parte) pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto 

Westervelt inter hereditatem (dg: dictor) Bele relicte quondam 

Theoderici filii domini quondam Godefridi de Os ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii Reijmboldi de Ussen ex alio item ex 

pecia terre sita in dicta parochia sita supra locum dictum (dg: 

Sce) op Ghemers Scoet inter hereditatem Henrici Scilder ex uno et 

inter hereditatem Alberti Hennen ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem aliam deponere exceptis duobus solidis 

communis pagamenti exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 170r 05 do 07-03-1381. 

Ludekinus zvw Johannes Roetart droeg over aan zijn zuster Heijlwigis 

1/3 deel in een huis en tuin in Breugel, tussen Johannes Hautmans 

soen enerzijds en Conegondis gnd Coen anderzijds. 

 

(dg: Ludekinus) #Ludekinus# filius quondam Johannis Roetart 

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

de Broeghel inter hereditatem Johannis Hautmans soen ex uno et 

inter hereditatem Conegondis dicti Coen ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Heijlwigi sue sorori promittens ratam 

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

 

BP 1176 f 170r 06 do 07-03-1381. 

Voornoemde Heijlwigis dvw Johannes Roetart droeg over aan Goeswinus 

zv Willelmus Reijnsen soen van Broegel 1/3 deel in een erfgoed gnd 

een gelookt, in Breugel, tussen Willelmus Zikens soen enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Dicta Heijlwigis filia quondam Johannis Roetart cum tutore terciam 

partem ad se spectantem in hereditate dicta een geloect sita in 
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parochia de Broegel inter hereditatem Willelmi Zikens soen ex uno 

et inter (dg: here) communem plateam ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Goeswino filio Willelmi Reijnsen soen de 

Broegel promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 170r 07 do 07-03-1381. 

Petrus gnd die Moelner zvw Arnoldus gnd Moelner verkocht aan 

Willelmus Posteel een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land gnd dat 

Herlaar, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen hr Willelmus 

van Huculem enerzijds en Johannes gnd die Paep anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns. 

 

Petrus dictus die Moelner filius quondam Arnoldi dicti Moelner 

hereditarie vendidit Willelmo Posteel hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex pecia terre dicta dat 

Herlaer sita in parochia de Oesterwijc in loco dicto Huculem inter 

hereditatem domini Willelmi de Huculem ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti die Paep ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini ducis exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 170r 08 do 07-03-1381. 

Johannes Spijerinc van Dijnter en zijn vader Rodolphus van Dijnter  

beloofden aan Henricus van den Velde zv Willelmus van den Velde 20 

oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen met Pinksteren aanstaande 

(zo 02-06-1381) te betalen. 

 

Johannes Spijerinc de Dijnter et Rodolphus de Dijnter (dg: liberi 

quondam W) #eius frater# promiserunt Henrico van den Velde filio 

Willelmi van den Velde XX aude scilde Francie vel Flandrie seu 

valorem in auro ad penthecostes proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 170r 09 do 07-03-1381. 

Henricus Moelner van Herlaer verkocht aan Nijcholaus gnd Coel Hannen 

soen een stuk land gnd Vlierder Hornik, onder de vrijdom van Den 

Bosch, op de plaats gnd Dungen, tussen Hadewigis wv Henricus 

Aelbrechts soen en haar kinderen enerzijds en Johannes van den Camp 

en een gemene weg anderzijds, belast met 5 pond 10 schelling geld; 

voornoemde Hadewigis heeft in voornoemd stuk land een weg. 

 

Henricus Moelner de Herlaer peciam terre dictam Vlierder Hornic 

sitam infra libertatem de Busco supra locum dictum Dongen inter 

hereditatem (dg: H quondam q) Hadewigis relicte quondam Henrici 

Aelbrechts soen et eius liberorum ex uno et inter hereditatem 

Johannis van den Camp et communem plateam ex alio ut dicebat (dg: 

hereditatem) hereditarie vendidit Nijcholao dicto Coel Hannen soen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis quinque 

libris et X solidis monete exinde solvendis salva eciam dicte 

Hadewigi in dicta pecia terre via prout ipsa eandem viam habet pro 

presenti. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 170r 10 do 07-03-1381. 

Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel van der Poeldonc droeg over aan 

Lambertus zv Henricus Moelner van Herlaer een stuk land gnd die 

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

tussen wijlen Engbertus van der Poeldonc enerzijds en Willelmus zv 
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Egidius en wijlen Enghelbertus van den Camp anderzijds, met een eind 

strekkend op de gemene weg, belast met 3 schelling licht geld waarmee 

ten tijde van de betaling in Den Bosch bier en brood worden gekocht. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai dicti Coel van der Poeldonc 

peciam terre dictam communiter die Hostat sitam infra libertatem 

de Busco ad locum dictum Donghen inter hereditatem quondam 

Engberti van der Poeldonc ex uno et inter hereditatem Willelmi 

filii Egidii et Enghelberti quondam van den Camp ex alio tendentem 

cum uno fine supra communem plateam ibidem ut dicebat hereditarie 

supportavit Lamberto filio Henrici Moelner de Herlaer promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus solidis levis 

monete cum qua panis et cervisia ementur pro tempore solucionis in 

Busco exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 170r 11 do 07-03-1381. 

Willelmus Vos zvw Henricus Vos droeg over aan Johannes Spijerinc van 

Dijnter, tbv hem, zijn broer Rodolphus van Dijnter, Johannes van der 

Hautart, Walterus gnd Vos, Gerardus gnd Vos, Johannes Zanders soen, 

Johannes van der Ekendonc, Theodericus die Jonger, Walterus gnd 

Sleijnninc, Rodolfus gnd Snider, Johannes Pels en tbv Henricus Vos, 

(1) ¾ deel van 1 bunder erfgoed gnd ven, in Dinther, ter plaatse gnd 

Berken Ven, tussen Henricus Quade Maet enerzijds en Johannes Pels 

anderzijds, (2) een stuk land in Dinther, ter plaatse gnd Op Rijtsel, 

tussen erfgoed van de jkr van Helmond enerzijds en voornoemde 

Willelmus anderzijds, (3) een stuk land in Dinther, ter plaatse gnd 

in den Veldakker, tussen voornoemde Willelmus enerzijds en Yda gnd 

Heelts anderzijds, (4) een beemd gnd die Luisbeemd, in Dinther, ter 

plaatse gnd die Kerkbeemd, tussen Rodolphus van Dijnter enerzijds en 

voornoemde Willelmus anderzijds, belast met 21 penning cijns. De 

brief overhandigen aan voornoemde Johannes Spijerinc. 

 

Willelmus Vos filius quondam Henrici Vos (dg: hereditatem dictam 

een venne sitam) tres quartas partes unius bonarii hereditatis 

dicti venne siti in parochia de Dijnter in loco dicto Bercken 

Venne inter hereditatem Henrici Quade Maet ex uno et inter 

hereditatem (dg: he) Johannis Pels ex alio item peciam terre sitam 

in dicta parochia in loco dicto Op (dg: .) Rijtsel inter 

hereditatem domicelli de Helmont ex uno et inter hereditatem dicti 

Willelmi ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia in loco 

dicto in den Veldacker inter hereditatem dicti Willelmi ex uno et 

inter hereditatem Yde dicte Heelts ex alio item pratum dictum die 

Luijsbeemt situm in dicta parochia in loco dicto die Kercbeemt 

inter hereditatem Rodolphi de Dijnter ex uno et inter dicti 

Willelmi ex alio ut dicebat hereditarie (dg: vendidit) supportavit 

Johanni Spijerinc de Dijnter ad opus sui et ad opus Rodolphi de 

Dijnter sui fratris Johannis van der Hautart Walteri dicti Vos 

Gerardi dicti Vos Johannis Zanders soen Johannis van der Ekendonc 

Theoderici die Jonger Walteri dicti Sleijnninc Rodolfi dicti 

Snider Johannis Pels (dg: promittens warandiam et obligationem) 

Henrici Vos promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

XXI denariis census exinde solvendis de jure. Testes datum supra. 

Tradetur littera Johanni Spijerinc predicto. 

 

BP 1176 f 170r 12 do 07-03-1381. 

Theodericus zvw Johannes gnd Moelner verkocht aan Johannes van Uden 

wever een stukje erfgoed in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Hinthamerstraat naar Windmolenberg, voor de woning van wijlen 

Heijmericus van Dordrecht, tussen erfgoed van voornoemde Theodericus 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Johannes van Uden anderzijds, 

welk stukje aan de voorzijde, naast de weg, 4 voet breed is, en 
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achter 3 voet, en welk stukje even lang is als het erfgoed van 

voornoemde Johannes, zoals afgepaald; voornoemde koper en het stukje 

zullen schadeloos blijven van alle cijnzen en lijfrenten die eruit 

gaan. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Moelner particulam 

hereditatis sitam in Busco in vico tendente a vico Hijntamensi 

versus Wijnmolenberch ante habitationem quondam Heijmerici de 

Dordraco inter hereditatem dicti Theoderici ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Uden textoris ex alio que particula terre 

continet ante iuxta plateam quatuor pedatas in latitudine et retro 

tres pedatas in latitudine #et que particula continet eandem (dg: 

latitudinem) longitudinem quam habet dicta hereditas dicti 

Johannis# prout ibidem sita est et palata ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Johanni de Uden promittens ratam servare et (dg: 

obligationem) dictum emptorem et particulam hereditatis indempnes 

servare ab omnibus censibus et vitalibus pensionibus exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 170r 13 do 07-03-1381. 

Elizabeth wv Reijnerus Willems maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 12 pond geld, die zij beurt uit het stenen huis en erf 

van mr Johannes Goutsmit, in Den Bosch, in de Orthenstraat, direct 

naast erfgoed van voornoemde wijlen Reijnerus. 

 

Elizabeth relicta quondam Reijneri Willems hereditarium censum XII 

librarum monete quam se solvendum habere dicebat hereditarie ex 

domo lapidea et area magistri Johannis Goutsmit sita in Busco in 

vico Orthensi contigue iuxta hereditatem dicti quondam Reijneri 

monuit de 3 annis. Testes Boud et Scilder datum supra quinta post 

invocavit. 

 

1176 mf5 B 07 f.170v. 

 Sabbato post invocavit: zaterdag 09-03-1381. 

 anno LXXXI mensis marcii .......: ..-03-1381. 

 

BP 1176 f 170v 01 do 07-03-1381. 

Walterus gnd Wellen Lijsscap en zijn broer Theodericus, kvw Wellinus 

gnd Ysebouts soen van Asten, en Yseboldus van Asten beloofden aan 

Nijcholaus Spijerinc soen 203 oude Franse schilden met Pinksteren 

aanstaande (zo 02-06-1381) te betalen. 

 

Walterus dictus Wellen Lijsscap et Theodericus eius frater liberi 

quondam Wellini dicti Ysebouts #soen# de Asten et Yseboldus de 

Asten promiserunt Nijcholao Spijerinc soen C et III aude scilde 

Francie ad penthecostes proxime persolvenda. Testes Boud et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 170v 02 do 07-03-1381. 

De eerste twee zullen Yseboldus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Duo primi servabunt Yseboldum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 170v 03 do 07-03-1381. 

Ghisbertus zv Johannes gnd Ghisels soen van Zoemeren beloofde aan 

Johannes zv Henricus Dekens soen van Helmont 16 oude Franse schilden 

met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381) te betalen. 

 

Ghisbertus filius Johannis dicti Ghisels soen de Zoemeren promisit 

super omnia #habita et habenda# (dg: Henrico filio q) Johanni 
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filio Henrici Dekens soen de Helmont XVI aude scilde Francie ad 

Jacobi proxime persolvenda. Testes Lonijs et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 170v 04 do 07-03-1381. 

Henricus zv Johannes gnd Spaenrebeen van Erpe droeg over aan Johannes 

uter Hautert zvw Ghisbertus uter Hautert alle goederen van Leonius 

zvw Ghisbertus gnd uter Hautert, gelegen onder Schijndel, aan 

voornoemde Henricus verkocht door voornoemde Leonius. 

 

Henricus filius Johannis dicti Spaenrebeen de Erpe omnia et 

singula bona #Leonii filii quondam Ghisberti dicti uter Hautert# 

tam mobilia quam immobilia hereditaria atque parata ubicumque 

locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli infra 

parochiam de Scijnle situata vendita dicto Henrico a prefato 

Leonio prout in litteris hereditarie supportavit Johanni #uter 

Hautert# filio quondam Ghisberti (dg: vand) uter Haut[ert] cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 170v 05 do 07-03-1381. 

Woltherus gnd Wellen Lijsscap zvw Wellinus gnd Ysebouts soen van 

Asten droeg over aan Yseboldus zvw Yseboldus van Asten een 

b-erfcijns30 van 7 oude schilden, geld van de koning van Frankrijk of 

de waarde ervan in ander paijment, die voornoemde Wolterus Wellen 

beurde, gaande uit (1) 1/3 deel, dat aan voornoemde Wolterus Wellen 

behoorde, in de gruit van Helmond, Tongeren, Nuenen, Gerwen, 

Lieshout, Beek, Stiphout, Aarle, Rixtel, Bakel, Deurne, Asten, 

Someren en Liedorp, of dit nu hopbier betreft, vreemd bier of 

gefermenteerd bier, echter voor voornoemde Walterus Wellen 

gereserveerd, zijn recht in het hopbier en vreemd bier in de stad 

Helmond, welk derde deel, voornoemd recht uitgezonderd, voornoemde 

Walterus Wellen in cijns uitgegeven had aan voornoemde Yseboldus zvw 

Yseboldus van Asten, te weten voor de hertogencijns, de onraad aan 

het klooster van Bijnderen, 1/3 deel van een b-erfcijns van 6 pond 

gemeen paijment, welk 1/3 deel voornoemde Woltherus Wellen moet 

betalen uit de gruit van Eindhoven, en voor voornoemde cijns van 7 

oude schilden, (2) de gruit van Veghel en Erp, (3) het deel, behorend 

aan voornoemde Yseboldus, in de gruit van Tongeren, welke twee 

laatste onderpanden voornoemde Yseboldus mede tot onderpand had 

gesteld. 

 

Woltherus dictus Wellen Lijsscap filius quondam Wellini dicti 

Ysebouts soen de Asten hereditarium (dg: he) censum septem 

denariorum aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum monete 

regis Francie boni auri et iusti ponderis aut (dg: p) valorem 

eorundem in alio pagamento quem dictus Wolterus Wellen solvendum 

habet hereditarie ex tercia parte que ad d[ictum] Wolterum Wellen 

spectabat in maheria de Helmont de Tongeren de Nuenen de Gherwen 

de Lijeshout de Beke de Stiphout de Arle de Rixstel de Bakel de 

Doerne de Asten de Zoemeren et de Liedorp cum omnibus et singulis 

suis juribus et pertinentiis sive fuerit lupinata cervisia seu 

cervisia aliena aut cervisia fermentata excepto et reservato dicto 

Waltero Wellen toto jure sibi competente in cervisia lupulata et 

cervisia aliena in oppido de Helmont existente quam terciam partem 

excepto dicto jure in cervisia lupulata et cervisia aliena (dg: de 

b) in oppido de Helmont dictus Walterus Wellen dederat ad censum 

Yseboldo filio quondam Yseboldi de Asten scilicet pro censu domini 

nostri ducis et pro oneribus dictis communiter onraet conventui de 

Bijnderen annuatim exinde de jure solvendis et faciendis atque pro 

                         
30 Zie → BP 1176 f 201r 01 zo 22-09-1381, verkoop van deze cijns. 
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tercia parte hereditarii census sex librarum communis pagamenti 

quam terciam partem dictus Woltherus Wellen ex maheria de 

Eijndoven solvere tenetur atque pro dicto censu septem denariorum 

aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum monete auri et 

ponderis ut prefertur prout in litteris atque ex maheria de (dg: 

Erpe) Vechel de Erpe atque ex tota parte dicto (dg: Yselbo) 

Yseboldo competente in maheria de Tongeren quas ipse Yseboldus 

simul cum dicta tercia parte dicto Woltero Wellen pro solucione 

census septem denariorum aureorum antiquorum communiter scilde 

vocatorum monete auri et ponderis (dg: ad) ut dictum est ad pignus 

imposuit et jure hereditario firmiter obligavit prout in dictis 

litteris plenius continetur hereditarie supportavit dicto Yseboldo 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 170v 06 do 07-03-1381. 

Luijtgardis zvw Willelmus van der Moest: ¼ deel in een huis, erf en 

tuin in Oirschot, ter plaatse gnd Best, ter plaatse gnd ter Moest, 

tussen Willelmus van der Moest enerzijds en de gemene weg anderzijds 

{niet afgewerkt contract31}. 

 

Luijtgardis filia quondam Willelmi van der Moest cum tutore 

quartam partem ad se spectantem in domo (dg: et) area et orto 

sitis in parochia de Oerscot ad locum dictum Best in loco dicto 

ter Moest inter hereditatem Willelmi van der Moest ex uno et inter 

communem plateam ex alio. 

 

BP 1176 f 170v 07 do 07-03-1381. 

Nijcholaus Nouden beloofde aan Gerardus van Loen van Westvalia 26 

oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen met Pinksteren aanstaande 

(zo 02-06-1381) te betalen. 

 

Nijcholaus Nouden promisit (dg: Gherijt) Gerardo de Loen de 

Westvalia XXVI aude scilde Francie vel Flandrie seu valorem ad 

penthecostes proxime persolvenda. Testes Scilder et Ouden datum 

supra. 

 

BP 1176 f 170v 08 do 07-03-1381. 

Hr Theodericus Rover ridder ev vrouwe Ermgardis dvw Petrus van 

Waderle droeg over aan Willelmus gnd Coster van Orthen een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, die Willelmus gnd Leijkelman van Orthen, zijn 

zoon Johannes gnd koster en Tijlkinus nzv voornoemde Willelmus 

beloofd hadden aan voornoemde Petrus van Waderle, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit goederen van voornoemde Willelmus, Johannes en 

Tijlkinus. Met achterstallige termijnen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles maritus et tutor legitimus ut 

asserebat domine Ermgardis sue uxoris filie quondam Petri de 

Waderle hereditarium censum viginti solidorum monete quem 

Willelmus dictus Leijkelman de Orthen Johannes #dictus# custos 

eius filius et Tijlkinus filius naturalis Willelmi predicti 

promiserant se daturos et soluturos dicto Petro de Waderle 

hereditarie nativitatis Johannis de ipsorum videlicet Willelmi 

Johannis et Tijlkini predictorum bonis singulis et universis 

hereditariis et paratis quocumque locorum situatis ab ipsis ad 

presens habitis seu imposterum acquirendis prout in litteris 

hereditarie supportavit Willelmo dicto Coster de Orthen cum 

litteris et jure et arrestadiis promittens ratam servare et 

                         
31 Voor afgewerkte contract, zie BP 1176 f 186r 01 do 30-05-1381. 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 170v 09 do 07-03-1381. 

Voornoemde hr Theodericus droeg over aan Willelmus gnd Custer van 

Orthen een b-erfcijns van 10 schelling geld, die Willelmus gnd 

Leijkelman wonend in Orthen beloofd had aan voornoemde Petrus van 

Waderle, met Sint-Jan te betalen, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Willelmus. 

 

Dictus dominus Theodericus (dg: here) ut supra hereditarium censum 

decem solidorum monete quem Willelmus dictus Leijkelman commorans 

in parochia de Orthen promisit se daturum et soluturum dicto Petro 

de Waderle hereditarie nativitatis Johannis de universis et 

singulis bonis antedicti Willelmi tam presentibus quam futuris 

ubicumque consistentibus sive sitis prout in in litteris 

hereditarie supportavit Willelmo dicto Custer de Orthen cum 

litteris et jure et arrestadiis promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 170v 10 do 07-03-1381. 

(dg: Voornoemde Willelmus Custer beloofde aan voornoemde hr 

Theodericus). 

 

(dg: dictus Willelmus Custer promisit dicto domino Theoderico). 

 

BP 1176 f 170v 11 do 07-03-1381. 

Johannes zv Hermannus van Eijndoven en Martinus Berwout beloofden aan 

Johannes zv Henricus Dekens soen van Helmont 19 oude schilden van 

Frankrijk of Vlaanderen op zondag Letare-Jerusalem (zo 24-03-1381) 

aanstaande te betalen. 

 

Johannes filius Hermanni de Eijndoven et Martinus Berwout 

promiserunt (dg: He) Johanni filio Henrici Dekens soen de Helmont 

XIX aude scilde (dg: Flan) Francie vel Flandrie seu valorem ad 

letare Jherusalem proxime persolvenda. Testes Lijsscap et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 170v 12 do 07-03-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 1 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 170v 13 do 07-03-1381. 

Bodo van Tiela en Gerardus Bauderiks beloofden aan Petrus Goesswijns 

42 schilden van Frankrijk of Vlaanderen, met Pinksteren aanstaande 

(zo 02-06-1381) te betalen. 

 

Bodo de Tiela et Gerardus Bauderiks promiserunt Petro Goesswijns 

XLII scuta Francie vel Flandrie ad penthecostes proxime 

persolvenda. Testes Sta et Boud datum ut supra. 

 

BP 1176 f 170v 14 za 09-03-1381. 

Arnoldus van Eijcke zvw Henricus Posteel beloofde aan Petrus van Zon 

41 oude Franse schilden met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1381) te 

betalen. 

 

Arnoldus de Eijcke filius quondam Henrici Posteel promisit Petro 

de Zon XLI aude scilde Francie seu valorem ad penthecostes proxime 

persolvenda. Testes Lonijs et Scild[er] datum sabbato post 
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inv[ocavit]. 

 

BP 1176 f 170v 15 za 09-03-1381. 

Goetscalcus Moelner beloofde aan Petrus van Zon 41 oude Franse 

schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

(dg: dictus Arnoldus) Goetscalcus Moelner promisit Petro de (dg: 

Zon) Zon XLI aude scilde Francie seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 170v 16 za 09-03-1381. 

(dg: Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier). 

 

(dg: Henricus Dicbier filius q filius quondam Johannis Dicbier). 

 

BP 1176 f 170v 17 za 09-03-1381. 

Theodericus zvw Wellinus Ysebouts van Asten vernaderde 4 morgen land 

ter plaatse gnd in den Ham, aan Nijcholaus Spierincs verkocht door 

Johannes Scillinc. Hij week. Hij droeg weer over. 

 

Theodericus filius quondam Wellini Ysebouts de Asten prebuit et 

exhibuit patentes denarios ad redimendum quatuor jugera terre sita 

in loco dicto in den Ham vendita Nijcholao Spierincs a Johanne 

Scillinc prout in litteris dicebat contineri et cessit et 

reportavit. Testes Lijsscap et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 170v 18 za 09-03-1381. 

Destijds had jkvr Elsbena wv Johannes Dicbier afstand gedaan van het 

vruchtgebruik in alle goederen die voornoemde wijlen Johannes Dicbier 

in Den Bosch en omgeving had liggen, uitgezonderd (1) het Hofgoed in 

Mierlo, alle geldcijnzen en de helft van de cijnshoenderen aldaar, 

(2) de goederen gnd ter Hout, in Sint-Oedenrode, (3) de helft van 12 

morgen land ter plaatse gnd die Hoeve. Thans verkocht Henricus 

Dicbier van Mierle zvw Johannes Dicbier aan Jacobus van den Wijel, 

tbv Elijas zv voornoemde Jacobus, een n-erfcijns van 10 oude Franse 

schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit een aantal kamers met 

ondergrond in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van Ghibo van 

Eijcke enerzijds en het stenen huis van voornoemde wijlen Johannes 

Dicbier anderzijds. 

 

+ {Hier BP 1176 f 170v 19 invoegen}. 

(dg: Petrus) Henricus Dicbier (dg: filius) de Mierle filius 

quondam Johannis (dg: Dierb) Dicbier hereditarie vendidit Jacobo 

van den Wijel ad opus Elije filii dicti Jacobi hereditarium censum 

decem aude scilde Francie seu valorem solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex (dg: duo) quibusdam cameris cum suis fundis 

sitis in Busco ad forum inter hereditatem Ghibonis de Eijcke ex 

uno et inter domum lapideam dicti quondam Johannis Dicbier ex alio 

(dg: et quibus de cameris cum suis fundis et diversis aliis bonis 

domicella Elsbena) promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 170v 19 za 09-03-1381. 

{Invoegen in BP 1176 f 170v 18}. 

+ 

Notum sit universis quod (dg: du) domicella Elsbena relicta 

quondam Johannis Dicbier suum usufructum atque totum jus sue 

vitalis possessionis quem et quod habuit in omnibus et singulis 

bonis que dictus quondam Johannes Dicbier infra villicacionem de 

Busco habuit situata salvo sibi suo usufructu (dg: in bonis dictis 
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ten Hout sitis in Rode sancte Ode cum suis attinentiis) dictis 

tHofgoit sitis in Mierle et in omnibus (dg: pecunialibus) censibus 

pecunialibus quos ipsa habet exsolvendos atque medietate pullorum 

censualium ibidem et in bonis dictis ter Hout sitis in Rode sancte 

Ode cum suis attinentiis atque medietate duodecim iugerum terre 

sitorum in loco dicto die Hoeven prout hec et alia in litteris 

quas vidimus etc constitutus igitur coram scabinis infrascriptis. 

 

BP 1176 f 170v 20 za 09-03-1381. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Kerstmis over 3 jaar (zo 25-12-

1384) met 100 oude Franse schilden. Valt de wederkoop vóór de 

betalingstermijn, dan kan hij terugkopen met 100 oude schilden én de 

cijns van de eerstkomende termijn. Opgesteld in aanwezigheid van 

Henricus zvw Godefridus Dicbier, Gerardus van den Wijel, Petrus zvw 

Ghevardus van der Voert en Gerardus Borken. 

 

Et poterit redimere (dg: cum spa ad f) infra hinc et festum 

nativitatis Domini proxime et ad spacium trium annorum deinceps 

sine medio sequentium semper quando voluerit cum centis aude 

scilde Francie seu valorem et si redemerit ante terminum 

solucionis extunc redimet cum C aude scilde Francie et cum censu 

illius termini proxime futuri (dg: et) ut in forma. Acta in camera 

scriptorum presentibus Henrico filio quondam Godefridi (dg: f) 

Dicbier Gerardo van den Wijel Petro filio quondam Ghevardi van der 

Voert et Gerardo Borken anno LXXXI mensis marcii ....... ....... 

....... 

 

1176 mf5 B 08 f.171. 

 Sabbato post invocavit: zaterdag 09-03-1381. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 14-03-1381. 

 Dominica reminiscere: zondag 10-03-1381. 

 

BP 1176 f 171r 01 za 09-03-1381. 

Petrus zvw Ghevardus gnd van der Voert droeg over aan Gerardus Borken 

(1) de goederen en erfgoederen van Johannes gnd van Stripe, in Esch, 

over de brug, waarop voornoemde Johannes woonde, aan hem verkocht 

door Wellinus van Beke, hiervan echter uitgezonderd (1a) de helft van 

een stuk beemd gnd die Zwart Graaf, in Esch, tussen Jutta van den 

Aker enerzijds en Arnoldus Buckinc anderzijds, (1b) een stuk land gnd 

dat Lange Stuk, in Esch, tussen Laurencius van der Bruggen enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, welke twee laatste goederen Margareta 

gnd Voets in cijns verkregen had van voornoemde Petrus, (2) een 

b-erfcijns van 5 pond 4 schelling geld, met Kerstmis te betalen, (3) 

een lijfrente van 20 schelling geld op het leven van Adam van der 

Weijden, met Kerstmis te betalen, (4) een lijfpacht van 5+1/3 lopen 

rogge, Bossche maat, op het leven van Robbertus zv Willelmus gnd 

Gheerborgen soen en zijn vrouw Aleijdis, met Sint-Andreas te leveren, 

welke cijns, lijfrente en lijfpacht voornoemde Margareta Voets 

beloofd had aan voornoemde Petrus, gaande uit voornoemde helft van 

het stuk beemd en voornoemd stuk land. 

 

[Petrus] filius quondam Ghevardi dicti van der Voert bona Johannis 

dicti de Stripe ac totas hereditates eiusdem (dg: Joh) Johannis 

sitas in Eisghe ultra pontem [in quibus] bonis et hereditatibus 

idem Johannes residere consuevit venditas sibi a Wellino de Beke 

prout in litteris salvis tamen et exceptis a premissis medietate 

pecie prati dicte communiter die [S]wart Greve site in parochia de 

Essche inter hereditatem Jutte van den Aker ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Buckinc ex alio ac pecia terre dicta dat Lange 

Stuc sita in dicta parochia inter hereditatem Laurencii van der 

Bruggen ex uno et inter communem plateam ex alio quas medietatem 
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pecie predicte et peciam terre iamdictas Margareta dicta Voets 

erga dictum Petrum ad censum acquisiverat (dg: atque) insuper 

hereditarium censum quinque librarum et quatuor solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini atque vitalem pensionem 

viginti solidorum monete solvendam anno quolibet ad vitam Ade van 

der Weijden et non ultra in festo nativitatis Domini necnon 

vitalem pensionem quinque lopinorum (dg: ti) et tercie partis 

unius lopini siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad 

vitam Robberti filii Willelmi dicti Gheerborgen soen et Aleijdis 

sue uxoris et non ultra Andree quos censum et vitales pensiones 

iamdictas dicta Margareta Voets promiserat se daturam et soluturam 

dicto Petro ex dictis medietate pecie prati et pecia terre prout 

in litteris hereditarie supportavit Gerardo Borken cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lonijs et Boud datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1176 f 171r 02 za 09-03-1381. 

Voornoemde Gerardus Borken beloofde aan voornoemde Petrus zvw 

Ghevardus gnd van der Voert een lijfpacht van 15 lopen rogge, Bossche 

maat, op het leven van Katherina, mv voornoemde Petrus en ev 

voornoemde Gerardus, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

voornoemde goederen, erfgoederen en cijns. 

 

Dictus Gerardus promisit se daturum et soluturum dicto Petro 

vitalem pensionem XV lopinorum siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam Katherine matris dicti Petri et uxoris dicti 

Gerardi et non ultra purificatione (dg: ex premissis) et in Busco 

tradere ex premissis bonis hereditatibus et censu (dg: et cum 

dicta Katherina mortua) extunc erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 171r 03 za 09-03-1381. 

Voornoemde Gerardus Borken beloofde aan voornoemde Petrus zvw 

Ghevardus gnd van der Voert een erfpacht van 3 mud 5 zester rogge, 

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

voornoemde goederen. Voornoemde Petrus zal deze pacht niet beuren, 

zolang zijn moeder Katherina leeft. 

 

Dictus Gerardus promisit se daturum et soluturum dicto Petro 

hereditariam paccionem (dg: q) trium modiorum et quinque 

sextariorum siliginis mensure de Busco hereditarie purificatione 

et in Busco tradendam ex premissis hoc addito quod dictus Petrus 

non percipiet nec levabit dictam paccionem quamdiu Katherina eius 

mater vixerit in humanis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 171r 04 za 09-03-1381. 

Voornoemde Gerardus Borken beloofde aan voornoemde Petrus zvw 

Ghevardus gnd van der Voert een lijfrente van 3 pond geld op het 

leven van Adam van der Weijden, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

voornoemde goederen. 

 

Dictus Gerardus promisit se daturum et soluturum dicto Petro 

vitalem pensionem trium librarum monete anno quolibet ad vitam Ade 

van der Weijden et non ultra purificatione ex premissis et cum 

Adam predictus mortuus fuerit extunc erit quitus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 171r 05 za 09-03-1381. 

Walterus Bulle zvw Henricus gnd Cnoden soen droeg over aan Adam van 

Mierd en Elizabeth wv Reijnerus Willems 1¼ bunder beemd in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd Op Dallendonk, tussen Johannes Coninc 

enerzijds en Ywanus Stierken anderzijds, met een eind strekkend aan 
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voornoemde Adam van Mierd en Elizabeth wv Reijnerus Willems en met 

het andere eind aan Metta Moerkens en haar kinderen, belast met 1 

kleine zwarte tournose. 

 

Walterus Bulle filius quondam Henrici dicti Cnoden soen unum 

bonarium et quartam partem unius bonarii prati sitas in parochia 

de Vucht sancti Petri in loco dicto Op Dallendonc inter 

hereditatem Johannis (dg: Con) Coninc ex uno et inter hereditatem 

Ywani Stierken ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem Ade 

de Mierd et Elizabeth relicte quondam Reijneri Willems (dg: ex u) 

et cum reliquo fine ad hereditatem Mette Moerkens et eius 

liberorum (dg: ex alio) in ea quantitate qua ibidem site sunt 

hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# dictis Ade et Elizabeth 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem et 

impeticionem et calangiam deponere excepto (dg: duobus) uno nigro 

Turonensi parvo exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 171r 06 do 14-03-1381. 

Jacobus zvw Jacobus Bullen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen 

mbt voornoemde 1¼ bunder en 1 bunder aldaar, aan hen verkocht door 

Henricus zvw Henricus Cnoden soen. 

 

Jacobus filius quondam Jacobi #Bullen soen# prebuit (dg: et Ade) 

et reportavit dictas bonarium et quartam partem et unum bonarium 

situm ibidem venditum eis a (dg: Henrico ?Arnoldi) Henrico filio 

quondam Henrici Cnoden soen. Testes Vere et Scilder datum quinta 

post reminiscere. 

 

BP 1176 f 171r 07 do 14-03-1381. 

Hr Willelmus van Aa ridder, Henricus Dicbier heer van Mierlo, 

Gerardus van Aa, Henricus zvw Godefridus Dicbier, Gerardus van den 

Wiel en Rutgherus Cort beloofden aan Philippus Jozollo etc 400 oude 

Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381; 

17+30+31+24=102 dgn) te betalen, op straffe van 20. 

 

(dg: He) Dominus Willelmus de Aa miles Henricus Dicbier dominus de 

Mierle Gerardus de Aa Henricus filius quondam Godefridi Dicbier 

Gerardus van den Wiel et Rutgherus Cort promiserunt Philippo 

Jozollo etc CCCC aude scilde Francie ad nativitatis Johannis 

proxime persolvenda sub pena XX. Testes Lonijs et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1176 f 171r 08 do 14-03-1381. 

Voornoemde Henricus Dicbier beloofde de anderen schadeloos te houden. 

De brief overhandigen aan voornoemde Rutgherus. 

 

Henricus Dicbier predictus promisit alios indempnes servare. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto Rutghero. 

 

BP 1176 f 171r 09 do 14-03-1381. 

(dg: Johannes van Eijcke de oudere, Ghibo van E). 

 

(dg: Johannes de Eijcke senior Ghibo de E). 

 

BP 1176 f 171r 10 do 14-03-1381. 

Ghibo van Eijcke, zijn zoon Johannes en Johannes van Eijcke de oudere 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 100 oude Franse schilden met 

Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381; 17+30+31+24=102 dgn) te betalen, 

op straffe van 5. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1381 01. 

 

96 

Ghibo de Eijcke Johannes eius filius et Johannes de Eijcke senior 

promiserunt Philippo Jozollo etc centum aude scilde Francie ad 

nativitatis Johannis proxime persolvenda sub pena quinque. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 171r 11 do 14-03-1381. 

Gerardus van Aa verklaarde ontvangen te hebben van Johannes van 

Nuwelant 18 pond oude pecunia in afkorting van 24 pond oude pecunia, 

die aan voornoemde Gerardus waren vervallen, deels op afgelopen Sint-

Martinus (zo 11-11-1380) en deels op afgelopen Lichtmis (za 02-02-

1381), uit een b-erfcijns van 24 pond oude pecunia, die Godefridus 

van Sceepstal beurde uit goederen van wijlen Johannes van Nuwelant, 

gelegen in Geffen en Nuland. 

 

[Solvit .] plack. 

Gerardus de Aa palam recognovit se recepisse a Johanne de Nuwelant 

XVIII antique pecunie (dg: de hereditario ce) in abbreviationem 

(dg: hereditarium) XXIIII librarum antique #pecunie# que dicto 

Gerardo provenerunt (dg: mediatim) #partim# Martini et (dg: 

mediatim) #partim# purificationis proxime preteritis de 

hereditario censu (dg: XXX) XXIIII #librarum antique pecunie# (dg: 

censu) quem Godefridus de Sceepstal solvendum habere consuevit ex 

bonis quondam Johannis de Nuwelant sitis in Gheffen et in Nuwelant 

ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 171r 12 do 14-03-1381. 

Ghibo Penninc droeg over aan zijn zoon Johannes van Duren (1) 18 

mottoen minus 5 frank, die Nijcholaus Roest hem verschuldigd is, (2) 

20 oude schilden, die voornoemde Nijcholaus hem verschuldigd is van 

kosten, door voornoemde Nijcholaus en zijn gezin gemaakt in het huis 

van voornoemde Ghibo. 

 

Ghibo Penninc XVIII mutones minus quinque francken quos Nijcholaus 

Roest (dg: de L) sibi tenetur atque XX aude scilde quos dictus 

Nijcholaus sibi tenetur de expensis ab eodem Nijcholao et (dg: 

suis) sua familia in domo dicti Ghibonis factis ut dicebat 

supportavit Johanni de Duren suo filio. Testes Lonijs et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 171r 13 do 14-03-1381. 

(dg: Johannes gnd Kuijlman zvw Henricus Cuijlman, Johannes Robbijns 

ev Margareta dv Johannes van Roseke, Robb). 

 

(dg: Johannes dictus Kuijlman filius quondam Henrici Cuijlman 

Johannes Robbijns maritus ut legitimus ut asserebat Margarete sue 

uxoris filie Johannis de Roseke Robb). 

 

BP 1176 f 171r 14 do 14-03-1381. 

(dg: Johannes gnd Robbijns ev Sophia dvw Johannes). 

 

(dg: Johannes dictus Robbijns maritus #et tutor# legitimus ut 

asserebat Sophie sue uxoris filie quondam Johannis). 

 

BP 1176 f 171r 15 do 14-03-1381. 
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 zvw Robbimus smid van Rode, Johannes gnd Kuijlman ev Sophia 

dvw voornoemde Robbinus en Johannes Walschart ev Hilla dvw Henricus 

zv voornoemde Robbinus droegen over aan Johannes Rover van 

Vladeracken ¾ deel in 22 schelling geld b-erfcijns uit 42 schelling 
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vooornoemd geld erfcijns32, welke 42 schelling Johannes Zoemer en 

diens vrouw Hilla beurden, een helft met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit een huis en erf33 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, welk huis en erf voornoemde Johannes Zoemer en Hilla in 

cijns uitgegeven hadden aan Godefridus van Bladel gnd Hoenrecoper 

voor de hertogencijns en voor voornoemde 42 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes filius quondam Robbimi fabri de Rode Johannes dictus 

Kuijlman maritus et tutor legitimus ut asserebat Sophie sue uxoris 

filie dicti quondam Robbini et Johannes Walschart maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Hille sue uxoris filie quondam Henrici 

filii dicti Robbini tres quintas partes ad se spectantes in (dg: 

X) viginti duobus solidis monete hereditarii census de (dg: . 

hereditario censu quadr) quadraginta duobus solidis dicte monete 

hereditarii census quos XLII solidos Johannes Zoemer et Hilla eius 

(dg: soror) uxor solvendos habuerunt 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 et inter hereditatem Johannis de Ghelre 

et quas domum et aream dicti Johannes Zoemer et Hilla pro censu 

domini ducis exinde solvendo et pro dictis XLII solidis dicte 

monete dederant ad censum Godefrido de Bladel dicto Hoenrecoper 

prout in litteris hereditarie supportaverunt Johanni Rover de 

Vladeracken cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Lonijs et Boud datum 

supra. 

 

BP 1176 f 171r 16 zo 10-03-1381. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.253, 10-03-1381. 

Willelmus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Nijcholaus Spijerinc 

Meus een b-erfcijns34 van 5 gulden, die Johannes zvw Walterus gnd 

Scoenwouter van Helmont beloofd had aan eerstgenoemde Willelmus, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit 3 bunder beemd in Bakel ter 

plaatse Scheepstal, tussen Henricus bv eerstgenoemde Willelmus 

enerzijds en Godefridus bv voornoemde Willelmus anderzijds, strekkend 

met een eind aan een eusel behorend aan voornoemde Henricus en met 

het andere eind aan de Aa. Verkoper en met hem zijn broers Henricus 

en Godefridus beloofden het onderpand van waarde te houden. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi de Beest hereditarium censum 

quinque florenorum boni auri et iusti ponderis (dg: anno) quem 

Johannes filius quondam Walteri dicti Scoenwouter de Helmont 

promiserat se daturum et soluturum primodicto Willelmo hereditarie 

Martini ex tribus bonariis prati sitis in parochia de Bakel in 

loco dicto Sceepstal inter hereditatem Henrici fratris primodicti 

Willelmi ex uno et inter hereditatem Godefridi fratris dicti 

Willelmi ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem dictam 

een eeusel spectantem ad dictum Henricum et cum reliquo fine ad 

aquam dicta die Aa prout in litteris promittentes (dg: ratam 

servare et pro et obligationem ex parte sui deponere promiserunt 

dictus) hereditarie vendidit Nijcholao Spijerinc Meus soen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

                         
32 Zie ← BP 1176 p 136v 06 ±do 12-07-1380, overdracht van een deel in 

de cijns van 42 schelling. 
33 Zie → BP 1182 p 069r 06 do 22-04-1400 (1), verkoop van het huis en 

erf. 
34 Zie → BP 1179 p 640v 10 ma 03-03-1393, overdracht van de cijns aan 

het klooster van Sint-Clara. 
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obligationem ex parte sui deponere promiserunt insuper dictus 

venditor et cum eo Henricus et Godefridus eius fratres super 

habita et habenda indivisi sufficientem facere. Testes Lijsscap et 

Ouden datum dominica reminiscere. 

 

BP 1176 f 171r 17 zo 10-03-1381. 

Theodericus zvw Wellinus gnd Ysebouts soen van Asten verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

Theodericus filius quondam Wellini dicti Ysebouts soen de Asten 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1176 mf5 B 09 f.171v. 

 Dominica reminiscere: zondag 10-03-1381. 

 Secunda post reminiscere: maandag 11-03-1381. 

 Tercia post reminiscere: dinsdag 12-03-1381. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 13-03-1381. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 14-03-1381. 

 

BP 1176 f 171v 01 zo 10-03-1381. 

Hr Johannes heer van Sevenborne, Craendonc en Hoeps, Johannes Leonii 

van Erpe en Gerardus van Berkel beloofden aan Arnoldus Stamelart van 

de Kelder ?75 oude? Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-

06-1381) te betalen. 

 

Dominus Johannes dominus de (dg: Crae) Sevenborne de Craendonc et 

de Hoeps Johannes Leonii de Erpe et Gerardus de Berkel promiserunt 

Arnoldo Sta de Penu ?LXXV [aude?] scilde Francie ad nativitatis 

Johannis proxime persolvenda. Testes Lijsscap et Ouden datum 

dominica reminiscere Lijsscap dixit. 

 

BP 1176 f 171v 02 zo 10-03-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Nichil dedit. 

 

BP 1176 f 171v 03 ma 11-03-1381. 

Henricus Arken soen vernaderde een stuk land in Schijndel, ter 

plaatse gnd des Writer Braak, tussen Henricus Hannen soen enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, aan Henricus zvw Arnoldus gnd Hutman 

verkocht door Henricus Writer. De ander week. Hij droeg over aan 

Johannes van der Weteringen van Scijnle. 

 

Solvit. Debent (dg: XII ... debent ... .) VI denarios. 

Henricus Arken soen prebuit et exhibuit patentes denarios ad 

redimendum peciam terre sitam in parochia de Scijnle in loco dicto 

des Writer Brake inter hereditatem Henrici Hannen soen ex uno et 

inter communem plateam ex alio venditam Henrico filio quondam 

Arnoldi dicti Hutman ab Henrico Writer (dg: prout) ut dicebat et 

alter cessit et supportavit Johanni van der Weteringen de Scijnle. 

Testes Lonijs et Ouden datum secunda post reminiscere. 

 

BP 1176 f 171v 04 di 12-03-1381. 

Ghibo van Eijcke schonk aan zijn schoonzoon Gerardus Scaden zv 

Denkinus Scaden met diens vrouw Heijlwigis dv voornoemde Ghibo een 

erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een hoeve van voornoemde Ghibo, in Nistelrode, ter plaatse 

gnd Vorstenbos, belast met grondcijnzen en een erfpacht van ½ mud 

rogge. 
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Ghibo de Eijcke hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure (dg: so) de Busco solvendam hereditarie purificatione ex 

manso dicti Ghibonis sito in parochia de Nijsterle [in] loco dicto 

Vorstenbossche et ex attinentiis dicti mansi universis quoque 

sitis ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo Scaden filio 

Denkini Scaden suo genero cum Heijlwige sua uxorie filia dicti 

Ghibonis nomine dotis ad jus oppidi etc promittens warandiam et 

#aliam# obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi et 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis exinde prius 

solvendis. Testes (dg: tercia post reminiscere) Boud et Scilder 

datum tercia post reminiscere. 

 

BP 1176 f 171v 05 di 12-03-1381. 

Voornoemde Ghibo schonk aan zijn schoonzoon Jacobus zvw Gerardus gnd 

Claes soen met diens vrouw Herswijndis dv voornoemde Ghibo een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit voornoemde hoeve. 

 

Dictus Ghibo hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione ex dicto 

manso cum suis attinentiis hereditarie supportavit Jacobo filio 

quondam Gerardi dicti Claes soen #suo genero# cum Herswijnde sua 

(dg: g) uxore filia dicti Ghibonis nomine dotis etc promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 171v 06 wo 13-03-1381. 

Willelmus zvw Godefridus zvw Willelmus Sceijnckel verkocht aan 

Goeswinus zv Willelmus Wegen een n-erfcijns van 40 schelling geld, 

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

gaande uit een huis en erf van verkoper in Den Bosch, aan de straat 

gnd Oude Dieze, tussen erfgoed van wijlen Willelmus van der Huls 

enerzijds en erfgoed van wijlen een zekere Jeger anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 21 schelling geld. 

 

Willelmus filius quondam Godefridi filii quondam #Willelmi# 

Sceijnckel hereditarie vendidit Goeswino filio Willelmi Wegen 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim ....... et mediatim Domini ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco ad vicum dictum Aude Dijese inter 

hereditatem quondam Willelmi van der Huls ex uno et inter 

h[ereditatem] #unius# quondam dicti (dg: Ghe) Jeger ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem deponere excepto (dg: 

hereditario censu dn) hereditario censu XXI solidorum monete 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Sta et Vere datum 

quarta post reminiscere. 

 

BP 1176 f 171v 07 wo 13-03-1381. 

Willelmus zvw Henricus Loijer verkocht aan Theodericus zvw Arnoldus 

Coetman, tbv hem en zijn vrouw Cristina, een erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, op het leven van hen beiden of van een van hen, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit een erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, die Jacobus van Laerhoven aan verkoper levert, gaande 

uit 17 lopen roggeland in Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Beilver. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Loijer legitime vendidit 

Theoderico filio quondam Arnoldi Coetman ad opus sui et ad opus 

Cristine sue uxoris vitalem pensionem dimidii modii siliginis 

mensure (dg: so) de Busco solvendam anno quolibet ad vitam (dg: 

ip) dictorum Theoderici et Cristine et non ultra purificatione ex 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure quam 
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Jacobus de Laerhoven (dg: ex) dicto venditori solvere tenetur 

hereditarie ex (dg: hereditatibus su) decem et septem lopinatis 

terre siliginee sitis in parochia de (dg: Hae) Haren prope 

Oesterwijc ad locum dictum Beilver ut dicebat promittens warandiam 

et obligationem deponere et sufficientem et alter diutius vivens 

dictam pensionem integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 171v 08 wo 13-03-1381. 

Johannes, Goedeldis en Liedeldis gnd Liedelt, kvw Jacobus gnd Melijs 

soen, droegen over aan Amelius Meijssen soen een hofstad in Maren, 

ter plaatse gnd Gewanden, tussen Aleijdis gnd Peters enerzijds en 

Egbertus gnd Ebken anderzijds, met de dijken die hierbij horen, welke 

hofstad met dijken voornoemde wijlen Jacobus in cijns verkregen had 

van Henricus gnd Groethoeft, voor 6 cijnshoenderen. 

 

Johannes Goedeldis et Liedeldis dicta Liedelt liberi quondam 

Jacobi dicti Melijs soen cum tutore quoddam domistadium situm in 

parochia de Maren ad [locum] dictum Ghewanden inter hereditatem 

Aleijdis dicte Peters ex uno et inter hereditatem Egberti dicti 

Ebken ex alio cum aggeribus ad dictum domistadium de jure 

s[pectantibus] quod domistadium cum aggeribus predictis (dg: H) 

dictus quondam Jacobus erga Henricum dictum Groethoeft pro sex 

pullis censualibus ad censum acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Amelio (dg: Mel) Meijssen soen cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationemex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 171v 09 wo 13-03-1381. 

Voornoemde Johannes, Goedeldis en Liedeldis gnd Liedelt, kvw Jacobus 

gnd Melijs soen, droegen over aan Amelius Meijssen soen 2 hont land 

minus 7 roeden, in de dingbank van Maren, ter plaatse gnd in den 

Groten Werd, tussen Nijcholaus gnd Colen Hillen soen enerzijds en 

erfg vw Willelmus van Kessel anderzijds, welke 2 hont minus 7 roeden 

voornoemde wijlen Jacobus Melijs soen verworven had van Valko gnd 

Valke Grieten soen. 

 

Dicti 3 liberi cum tutore duo hont terre minus septem virgatis 

dictis roeden sita in jurisdictione de Maren in loco dicto in den 

Groten Werd inter hereditatem Nijcholai dicti Colen Hillen soen et 

inter hereditatem heredum quondam Willelmi de Kessel que duo hont 

minus septem virgatis dictus quondam Jacobus Melijs soen erga 

Valkonem dictum Valke Grieten soen acquisiverat ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Amelio Meijssen soen promittentes ut 

supra. 

 

BP 1176 f 171v 10 wo 13-03-1381. 

Voornoemde Johannes, Goedeldis en Liedeldis gnd Liedelt, kvw Jacobus 

gnd Melijs soen, droegen over aan Amelius Meijssen soen (1) 1 morgen 

land in Maren, ter plaatse gnd in den Ham, tussen Marcelius gnd den 

Holen enerzijds en Paulus gnd Jacobs soen anderzijds, (2) een erfgoed 

of plaats gnd die Maarre Meer, in Maren, (3) 4 hont land in Maren, 

achter de plaats gnd die Meer, naast wijlen Johannes van Os, (4) ½ 

morgen land in Maren, tussen een gemene steeg enerzijds en wijlen 

Petrus van den Steenwegh anderzijds, (5) 1 morgen land in Maren, ter 

plaatse gnd op Die Lange Morgen, tussen Paulus Jacobs soen enerzijds 

en erfg vw Johannes Luwe anderzijds, (6) 1 morgen land in Maren, ter 

plaatse gnd op dat Rode Land, tussen Nijcholaus gnd Agnesen soen 

enerzijds en Paulus Jacobs soen anderzijds. 

 

Dicti 3 liberi cum tutore unum juger terre situm in parochia de 

Maren in loco dicto in den Ham inter hereditatem Marcelii dicti 
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den Holen ex uno et inter hereditatem Pauli dicti Jacobs soen ex 

alio item hereditatem seu locum dictum die Maerre (dg: Weijde) 

Meer situm in dicta parochia prout ibidem situm est et ad dictum 

quondam Jacobum spectare consuevit item quatuor hont terre sita in 

dicta parochia retro locum die Meer contigue iuxta (dg: lo) 

hereditatem quondam Johannis de Os item dimidium juger terre situm 

in dicta parochia inter communem stegam ex uno et inter 

hereditatem quondam Petri van den Steenweg[h] ex alio item unum 

juger terre situm in dicta parochia in loco dicto op Dien Langen 

Margen inter hereditatem Pauli Jacobs soen ex uno et [inter] 

hereditatem heredum quondam (dg: Ludekini dicti Luke ex alio) 

Johannis (dg: Luke) Luwe ex alio item unum juger terre situm in 

dicta parochia in loco dicto op dat Rode Lant inter hereditatem 

Nijcholai dicti Agnesen (dg: ex) soen ex uno et inter hereditatem 

Pauli Jacobs soen ex alio in ea quantitate qua ibidem site sunt et 

ad dictum Jacobum spectare consueverunt hereditarie supportaverunt 

Amelio Meijssen soen promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 171v 11 ±do 14-03-1381. 

Gerardus van Berkel verkocht aan Jacobus van den Hoevel een 

b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een hoeve in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, behorend aan Johannes zv Walterus van Oekel. 

 

Gerardus de Berkel hereditariam paccionem quinque modiorum 

siliginis mensure de Busco quam se solvendam habere dicebat 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex quodam manso 

sito [in] parochia de Oesterwijc ad locum dictum communiter 

Udenhout #spectante ad Johannem filium (dg: Henrici de ?Riel) 

Walteri de Oekel# et ex eius attinentiis singulis et universis ut 

dicebat et (dg: quem mansum cum eius attinentiis Johannes filius 

quondam Walteri de Oekel po) hereditarie vendidit Jacobo van den 

Hoevel promittens warandiam et aliam obligationem (dg: de) in 

dicta paccione existentem deponere et sufficientem facere. Testes 

Sta et Lijsscap (dg: datum supra) quinta post ........ 

 

BP 1176 f 171v 12 ±do 14-03-1381. 

Zebertus van Megen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zebertus de Megen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 171v 13 ±do 14-03-1381. 

Phlippus Jozollo maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Henricus, Godefridus en Willelmus, kvw 

Willelmus van Beest, met hun goederen. 

 

Phlippus Jozollo omnes vendiciones et alienaciones factas ab 

Henrico Godefrido et Willelmo liberis quondam Willelmi de Beest 

cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 171v 14 ±do 14-03-1381. 

Henricus Verkenman en zijn vrouw Heijlwigis dvw Johannes van 

Langbrake droegen over aan Andreas Verkenman een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, gnd die Weie, in Son, rondom tussen de 

gemeint, belast met een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Son. 

 

Henricus Verkenman maritus (dg: et tut) legitimus ut asserebat 

(dg: Heijlwigis) #Heijlwigis# sue uxoris filie quondam (dg: 

Willelmi) #Johannis# van Langbrake et dicta Heijlwigis cum eodem 

tamquam cum tutore domum et ortum et hereditates eis adiacentes 
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dictos die Weije sitos in parochia de Zon inter communitatem 

circumquaque coadiacentem cum suis attinentiis universis ut 

dicebat hereditarie s[upportaverunt] Andree Verkenman promittentes 

warandiam et obligationem deponere excepta hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Zon exinde solvenda de jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 171v 15 ±do 14-03-1381. 

Henricus gnd Aelwijns soen van Os, Aelwinus van Os, Theodericus 

Hermans soen en Johannes zv Cristina Zerijs beloofden aan Nijcholaus 

van Bucstel ?13 gulden pieter met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) 

te betalen. 

 

Henricus dictus (dg: Aew) Aelwijns soen de Os Aelwinus de Os 

Theodericus Hermans soen et Johannes filius Cristine Zerijs 

promiserunt Nijcholao de Bucstel ?XIII gulden peter ad 

purificationis proxime persolvendos. Testes Lonijs et Ouden datum 

supra. 

 

BP 1176 f 171v 16 ±do 14-03-1381. 

Johannes gnd Meijelsfoert de jongere beloofde aan Nijcholaus van 

Duren 5 Hollandse dobbel met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) te 

betalen. 

 

Johannes dictus Meijelsfoert junior promisit Nijcholao de Duren 

quinque Hollant dobbel ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 171v 17 ±do 14-03-1381. 

Paulus Horenman bontwerker beloofde aan Henricus die Jonge van Haren 

5 oude schilden na maning te betalen. 

 

Solvit. 

Paulus Horenman pellifex promisit Henrico die Jonge de Haren 

quinque aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

1176 mf5 B 10 f.172. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 14-03-1381. 

 

BP 1176 f 172r 01 do 14-03-1381. 

Henricus van der Voert droeg over aan Johannes van Bladel bakker 25 

roeden uit een stukje moer, ter plaatse gnd Huisven, tussen Jacobus 

gnd Aven soen en Martinus gnd Monics enerzijds en Godefridus van den 

Hezeacker anderzijds, strekkend tot aan het water gnd die Lei 

richting de berg aldaar. Zodra de turf uitgegraven is gaat de grond 

terug naar Theodericus Rover. 

 

Henricus van der Voert viginti quinque virgatas dictas roeden de 

quadam particula cespeti dicti communiter moer sita in loco dicto 

Huijsvenne inter hereditatem Jacobi dicti Aven soen et Martini 

dicti Monics ex uno et inter hereditatem Godefridi van den 

Hezeacker ex alio tendentes ad aquam dictam communiter die (dg: 

...) Leij versus montem ibidem hereditarie supportavit Johanni de 

Bladel pistori promittens warandiam et obligationem deponere hoc 

addito quod cum cespites fuerint effossi extunc fundus ad 

Theodericum Rover devolvetur. Testes Lijsscap et Scilder datum 

quinta post reminiscere. 

 

BP 1176 f 172r 02 do 14-03-1381. 

Johannes Hals zvw Henricus Hals van Hijnen gaf uit aan Johannes zvw 

Gerardus gnd Machiels soen een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd 
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Hees, tussen Johannes zvw Willelmus Danen soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met een eind strekkend op de gemene weg gnd 

die Pad en met het andere eind op Nijcholaus gnd Leuwen soen; de 

uitgifte geschiedde voor 28 penning oude pecunia en thans voor een 

erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus te 

leveren. Slechts op te geven met 7 Brabantse dobbel eens aan 

voornoemde Johannes. 

 

Johannes #Hals# filius quondam Henrici (dg: Hel) Hals de Hijnen 

peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze 

inter hereditatem Johannis filii quondam Willelmi Danen soen ex 

uno et inter communem plateam ex alio tendentem cum uno fine supra 

viam communem dictam die Padt et cum reliquo fine supra 

hereditatem Nijcholai dicti Leuwen soen ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni filio quondam Gerardi dicti 

Machiels soen ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: XV) XXVIII 

denariis antique pecunie exinde prius de jure solvendis dandis etc 

et pro hereditaria paccione quinque sextariorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie Martini ex premissa 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit et non resignabit nisi cum septem Brabant 

dobbel semel predicto Johanni dandis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172r 03 do 14-03-1381. 

Ambrosius gnd Broes Balen soen gaf uit aan Gerardus Arts soen een 

stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Hees, tussen wijlen Henricus 

van Laer enerzijds en voornoemde Gerardus gnd Arts soen anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 10 schelling geld aan 

het Geefhuis in Den Bosch, en thans voor een n-erfpacht van 9 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Rosmalen, in het huis van 

voornoemde Ambrosius, te leveren. Slechts op te geven met 4 mud 

rogge, Bossche maat, eens aan voornoemde Ambrosius. 

 

Ambrosius dictus (dg: Bo) Broes Balen soen peciam terre sitam in 

parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem quondam 

Henrici de Laer ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti Arts 

soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Gerardo 

Arts soen predicto ab eodem pro hereditario censu X solidorum 

monete mense sancti spiritus in Busco exinde solvendo exinde 

solvendo dando etc et pro hereditaria paccione novem lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in parochia de Roesmalen in (dg: dicto do) domo 

#dicti# Ambrosii tradenda ex premissa promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et 

(dg: res) non resignabit nisi cum quatuor modiis siliginis dicte 

mensure dicto Ambrosio semel dandis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172r 04 do 14-03-1381. 

Arnoldus Rover molenaar van Rode en zijn zoon Johannes beloofden aan 

Theodericus van Zeelst 13 gulden pieter met Sint-Remigius aanstaande 

(di 01-10-1381) te betalen. 

 

Arnoldus Rover multor de Rode et Johannes eius filius (dg: fi) 

promiserunt Theoderico de Zeelst XIII gulden peter ad Remigii 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172r 05 do 14-03-1381. 

Elizabeth van Vucht wv Johannes gnd Cort droeg over aan Henricus die 

Man ev Heijlwigis, svw voornoemde Johannis, haar vruchtgebruik in 

alle goederen, die aan voornoemde Heijlwigis gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Johannes. De brief overhandigen aan 
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voornoemde Elizabeth. 

 

Elizabeth (dg: relicta) de Vucht relicta quondam Johannis (dg: de 

Vucht) #dicti Cort# cum tutore suum usufructum sibi competentem 

(dg: in octava par) in omnibus bonis que Heijlwigi sorori dicti 

quondam Johannis uxori Henrici dicti die (dg: s) Man de morte 

dicti quondam Johannis successione sunt advoluta quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat legitime supportavit dicto 

Henrico die Man #marito dicte Heijlwigis# promittens cum tutore 

ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera dicte 

Elizabeth. Dictus. 

 

BP 1176 f 172r 06 do 14-03-1381. 

Jkvr Gertrudis wv Geerlacus van Keeldonc beloofde aan Laurencius 

Boijen 29 lichte schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild 

gerekend, en 4 plakken met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) te 

betalen. 

 

Domicella Gertrudis relicta quondam Geerlaci de Keeldonc promisit 

Laurencio Boijen XXIX licht scilde scilicet duodecim Dordrecht 

placken pro scilde computato et quatuor placken ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172r 07 do 14-03-1381. 

Johannes nzvw hr Arnoldus Rover investiet van de kerk van Veghel 

verkocht aan Johannes gnd Vriese van Bukelaer een n-erfcijns van 6 

pond 10 schelling geld uit een b-erfcijns van 26 pond voornoemd geld, 

welke cijns van 26 pond hr Johannes en zijn zuster Elizabeth beurden, 

een helft met Lichtmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 

(1) een huis en tuin in Veghel, tussen Walterus van den Rullen 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (2) een kamp in Veghel, te 

weten het kamp waarop voornoemd huis gebouwd is, (3) het deel, dat 

aan voornoemde Johannes en Elizabeth behoort, in een kamp gnd 

Osselaar, in Veghel, tussen een steeg aldaar enerzijds en erfgoed gnd 

die Heze anderzijds. De koper moet jaarlijks uit voornoemde 4 

onderpanden betalen 18 penning (dg: oude pecunia) nieuwe cijns aan de 

grondheer. 

 

Johannes filius naturalis domini quondam domini Arnoldi Rover 

investiti olim ecclesie de Vechel hereditarium censum sex librarum 

et decem solidorum monete de hereditario censu viginti sex 

librarum monete predicte quem censum XXVI librarum dominus 

Johannes et Elizabeth eius soror solvendum habebant hereditarie 

mediatim purificatione et mediatim Johannis ex domo et orto sito 

in parochia de Vechel inter hereditatem Walteri van den Rullen ex 

uno et inter communem stegam (dg: ex) ibidem jacentem ex alio 

atque ex quodam campo sito in dicta parochia scilicet ex illo 

campo in quo domus predicta est constructa necnon ex tota parte et 

omni jure dictis Johanni et Elizabeth quovismodo competente in 

quodam campo dicto communiter Osselaer sito in dicta parochia 

inter quandam stegam ibidem jacentem ex uno et inter hereditatem 

dictam conventualiter die Heze ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni dicto Vriese de Bukelaer promittens warandiam et 

obligationem (dg: de) in dicto censu sex librarum et decem 

solidorum deponere hoc addito quod dictus emptor solvet annuatim 

ex dictis quatuor pignoribus XVIII denarios (dg: antique pecunie) 

#novi census# domino fundi exinde solvendos cum relevio. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 172r 08 do 14-03-1381. 

Metta dvw Johannes van Ghesel verkocht aan Henricus Scilder een 
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n-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en tuin van 

voornoemde wijlen Johannes, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van wijlen Walterus met den Ymen enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Bladel anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 5 

pond voornoemd geld. 

 

Metta filia quondam Johannis de Ghesel (dg: he) cum tutore 

hereditarie vendidit Henrico Scilder hereditarium censum XXti 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex (dg: h) domo et orto dicti quondam Johannis 

sito in Busco ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem quondam 

Walteri met den Ymen ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Bladel ex alio ut dicebat promittens cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu quinque librarum 

dicte monete exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 172r 09 do 14-03-1381. 

Johannes van Nuwelant timmerman en zijn kinderen Benedictus gnd Bits 

en Elizabeth droegen over aan Johannes Kemmer ongeveer 5 lopen land 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Hees, op de plaats gnd Hoge Schild, 

naast Rutgherus van Kessel enerzijds en hr Henricus van Nuwelant 

anderzijds, aan voornoemde Johannes uitgegeven door Henricus gnd van 

Nuwelant, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Johannes de Nuwelant carpentarius Benedictus dictus Bits et 

Elizabeth eius liberi cum tutore quinque lopinatas terre vel 

circiter sitas in parochia de Roesmalen ad locum dictum Heze supra 

locum dictum Hoghe Scilt contigue iuxta hereditatem Rutgheri de 

Kessel ex uno et inter hereditatem domini Henrici de Nuwelant ex 

alio datas ad (dg: p) censum predicto Johanni ab Henrico dicto de 

Nuwelant prout in litteris hereditarie supportaverunt Johanni 

Kemmer cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare 

et obligationem deponere excepto censu (dg: d) in dictis litteris 

contento. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172r 10 do 14-03-1381. 

(dg: Gerardus zvw Bertoldus). 

 

(dg: Gerardus de filius quondam Bertoldi). 

 

BP 1176 f 172r 11 do 14-03-1381. 

Gerardus gnd Bertouts soen verkocht aan Willelmus gnd Boerten soen 2 

strepen land in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen Johannes 

Bertouts bv voornoemde Gerardus enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, belast met ½ oude groot, 4 schelling en 4 penning geld. 

 

Gerardus dictus Bertouts soen duas strepas terre sitas in parochia 

de Scijnle in loco dicto Eilde inter hereditatem Johannis Bertouts 

#fratris dicti Gerardi# ex uno et inter communem plateam ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo dicto Boerten soen (dg: 

s) promittens warandiam et obligationem deponere excepto dimidio 

grosso antiquo et IIII solidis et IIII denariis monete exinde 

solvendis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172r 12 do 14-03-1381. 

Lambertus Hutman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus Hutman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 172r 13 do 14-03-1381. 

Rodolphus zvw Ambrosius van Gheffen droeg over aan Aleijdis wv 

Ambrosius zvw eerstgenoemde Ambrosius en diens zoon Ambrosius een 

stuk land gnd een halve gemeint, in Lithoijen, ter plaatse gnd die 

Geer, tussen Willelmus van Lent enerzijds en kv Theodericus Pelsers 

anderzijds, aan Johannes zvw voornoemde Ambrosius, tbv hem, zijn 

voornoemde broers Rodolphus en Ambrosius, en zijn zusters Elizabeth 

en Agnes, verkocht door Johannes zvw Rijcoldus zv Metta van Gheffen, 

welk stuk land voornoemde Rodolphus nu bezit 

 

Rodolphus filius quondam Ambrosii de Gheffen quandam peciam terre 

(dg: sitam) dictam communiter een halve gemeijnt sitam in parochia 

de Littoijen in loco dicto die Gheer inter hereditatem Willelmi de 

Lent ex uno et inter hereditatem liberorum Theoderici Pelsers ex 

alio venditam Johanni filio dicti quondam Ambrosii ad opus sui et 

ad opus #dicti# Rodolphi et (dg: Rodo) Ambrosii fratrum suorum et 

ad opus Elizabeth et Agnetis eius sororum a Johanne filio quondam 

Rijcoldi filii Mette de Gheffen prout in litteris (dg: here) et 

quam peciam terre dictus Rodolphus nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Aleijdi relicte dicti Ambrosii filii 

primodicti quondam Ambrosii et Ambrosio eius filio cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et dictorum Johannis Rodolphi Elizabeth et Agnetis 

liberorum primodicti Ambrosii deponere tali condicione quod dicta 

Aleijdis (dg: suu) dictam peciam terre ad eius vitam integraliter 

possidebit post eiusdem Aleijdis decessum ad dictum Ambrosium eius 

filium integraliter possidendam. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172r 14 do 14-03-1381. 

Voornoemde Aleijdis beloofde aan voornoemde Rodolphus 32 Brabantse 

dobbel met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te betalen. 

 

Dicta Aleijdis promisit dicto Rodolpho XXXII Brabant dobbel seu 

valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172r 15 do 14-03-1381. 

Johannes Vos van Luijssel en zijn zoon Johannes beloofden aan 

Robbertus zvw Willelmus Gheerborgen soen 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Bartholomeus aanstaande (za 24-08-1381) te leveren. 

 

Johannes Vos de Luijssel et Johannes eius filius promiserunt 

Robberto filio quondam Willelmi Gheerborgen soen duos modios 

siliginis mensure de Busco ad Bartholomei proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172r 16 do 14-03-1381. 

Paulus gnd Horenman bontwerker verkocht aan Johannes Steen ketelaar 

een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

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

Bosch, in de Kerkstraat35, tussen erfgoed van Johannes gnd Ghier die 

pasteijbecker enerzijds en erfgoed van Godefridus van Keeldonc 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 4 pond voornoemd 

geld. 

 

Paulus dictus Horenman pellifex hereditarie vendidit Johanni Steen 

cacabario hereditarium censum (dg: cens) trium librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim (dg: Domini) Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area sita in Busco in vico ecclesie inter 

                         
35 Zie → BP 1176 f 189r 01 wo 19-06-1381, hier lag ook een kamer van 

Paulus Horenman. 
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hereditatem Johannis dicti Ghier die pasteijbecker ex uno et inter 

hereditatem Godefridi de Keeldonc ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem (dg: de) aliam deponere excepto 

hereditario censu quatuor librarum dicte monete exinde prius 

solvendo. Testes datum supra. 

 

1176 mf5 B 11 f.172v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 172v 01 do 14-03-1381. 

Willelmus, Metta en Margareta, kvw Johannes zvw Willelmus gnd Vets 

soen, verkochten aan hun oom Petrus zvw Willelmus Vets soen alle 

goederen die aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Willelmus en van zijn vrouw Margareta, grootouders van voornoemde 

kinderen, gelegen onder Haaren bij Oisterwijk, uitgezonderd een huis 

en tuin ter plaatse gnd Beilver, tussen Aleijdis van Essche enerzijds 

en Johannes die Beer anderzijds. 

 

Willelmus Metta et Margareta liberi quondam Johannis filii 

#quondam# Willelmi dicti Vets soen cum tutore omnia et singula 

bona eis de morte quondam Willelmi predicti et Margarete sue 

uxoris avi et avie olim dictorum liberorum successione advoluta 

quocumque locorum (dg: lo) infra parochiam de Haren prope 

Oesterwijc consistentia sive sita exceptis et salvis eis domo et 

orto sito in dicta parochia in loco dicto Beilver inter 

hereditatem Aleijdis de Essche ex uno et inter hereditatem 

Johannis die Beer ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Petro filio quondam Willelmi Vets soen eorum avunculo promittentes 

cum tutore (dg: wa) #ratam servare# et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Lijsscap et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 172v 02 do 14-03-1381. 

Voornoemde Petrus deed tbv voornoemde Willelmus, Metta en Margareta 

afstand van voornoemd huis en tuin. De brief overhandigen aan 

Zibbertus van der Scueren. 

 

Dictus Petrus supra dictis domo et orto et jure ad opus dictorum 

Willelmi Mette et Margarete renunciavit promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

Traditur Zibberto van der Scueren. 

 

BP 1176 f 172v 03 do 14-03-1381. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Willelmus, Metta en 

Margareta 18 Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) 

te betalen. De brief overhandigen aan Zibbertus van der Scueren. 

 

Dictus Petrus promisit dictis Willelmo Mette et Margarete XVIII 

Brabant dobbel ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. Testes datum supra. Traditur Zibberto van der 

Scueren. 

 

BP 1176 f 172v 04 do 14-03-1381. 

Everardus zvw Arnoldus gnd Ghenen soen beloofde aan zijn broer 

Jacobus een n-erfcijns van 30 pond geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Everardus filius quondam Arnoldi dicti Ghenen soen promisit super 

(dg: habita) omnia se daturum et soluturum Jacobo suo fratri 

hereditarium censum XXX librarum monete hereditarie nativitatis 

Domini ex omnibus suis bonis quocumque locorum consistentibus sive 
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sitis dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172v 05 do 14-03-1381. 

Johannes Gruijter van Os verklaarde alle geldsommen ontvangen te 

hebben, aan hem beloofd door Godescalcus Roesmont. 

 

Johannes Gruijter de Os palam recognovit sibi fore satis factum de 

omnibus pecuniarum summis promissis sibi #a Godescalco Roesmont# a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem ut dicebat 

clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172v 06 do 14-03-1381. 

Arnoldus van Wetten zvw Johannes gnd Tulten van Wetten verkocht aan 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem een n-erfcijns van 3 pond geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een huis36 en tuin onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen Zebertus van 

der Westlaken enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) een akker 

onder de vrijdom, beiderzijds tussen voornoemde Zebertus, (3) een 

beemd aldaar, tussen Henricus van der Boijdonc enerzijds en 

Heijlwigis Rutghers anderzijds, (4) een kamp aldaar, tussen 

voornoemde Zebertus enerzijds en Rutgherus van der Hellen anderzijds, 

belast met een sterling gnd Engelse, een oude groot, een b-erfcijns 

van 5 pond 10 schelling voornoemd geld, en een b-erfcijns van 40 

schelling oude pecunia. 

 

Arnoldus de Wetten filius quondam Johannis dicti Tulten de Wetten 

hereditarie vendidit Godefrido filio quondam Andree de Berlikem 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et orto sito infra libertatem de Busco 

ad locum dictum Dunghen inter hereditatem Zeberti van der 

Westlaken ex uno et inter communem plateam ex alio item ex agro 

(dg: et prato) sito (dg: ib) infra dictam libertatem inter 

hereditatem dicti Zeberti ex utroque latere coadiacentem item ex 

prato sito ibidem inter hereditatem Henrici van der Boijdonc ex 

uno et inter hereditatem Heijlwigis Rutghers ex alio item ex 

quodam campo sito ibidem inter hereditatem dicti Zeberti ex uno et 

inter hereditatem Rutgheri van der Hellen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis uno 

stirlingo dicto Enghelsche et uno grosso antiquo et hereditario 

censu quinque librarum et decem solidorum dicte monete et 

hereditario censu XL solidorum antique pecunie exinde solvendis et 

sufficientem super omnia sufficientem facere. Testes Vere et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 172v 07 do 14-03-1381. 

Gerardus van Boerdonc verkocht aan Johannes van Heijnxthoevel 3 

morgen land in Oss, achter Schadewijk, tussen Johannes Heijnen soen 

enerzijds en wijlen Rijcoldus van den Broec anderzijds, welke 3 

morgen aan hem ten deel waren gevallen uit de gemeint van de villa 

van Oss. 

 

Gerardus de Boerdonc tria iugera terre sita in parochia de Os 

retro Scadewijc inter hereditatem Johannis (dg: Heijnen) Heijnen 

#soen# ex uno et inter hereditatem quondam Rijc[oldi] van den 

Broec ex alio et que tria iugera sibi de (dg: mo) communitate 

ville de Os cesserunt in partem ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni de Heijnxthoevel promittens warandiam et obligationem 

                         
36 Zie → BP 1177 f 076r 11 vr 25-09-1383 en BP 1177 f 076r 13 vr 25-

09-1383, verkoop in twee helften van (1) huis en tuin, (3) akker, en 

(2) kamp. 
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deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172v 08 do 14-03-1381. 

Voornoemde Johannes beloofde aan Gerardus van Boerdonc en zijn vrouw 

Belija een lijfrente van 3 oude schilden, een helft te betalen met 

Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, gaande uit al zijn 

goederen. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia se daturum et soluturum 

Gerardo de Boerdonc et Belije sue uxori vitalem pensionem trium 

aude scilde anno quolibet ad vitam ipsorum et non ultra mediatim 

Remigii et mediatim pasce et pro primo termino (dg: pa) Remigii 

proxime ex omnibus et singulis suis bonis quocumque consistentibus 

sive sitis et alter eorum diutius vivens dictam pensionem 

integraliter possidenbit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172v 09 do 14-03-1381. 

Ghibo Bijnhuus verkocht aan Jacobus Aven soen een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een huis en 

erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen een straat die loopt 

naar de straat gnd Weverhuls enerzijds en erfgoed van wijlen 

Rijxkinus Bijnhuus anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en 

een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld. 

 

Ghibo Bijnhuus hereditarie vendidit Jacobo Aven soen hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie Remigii ex domo 

et area dicti venditoris sita in Busco in vico Hijnthamensi inter 

vicum tendentem versus vicum dictum Weverhuls ex uno et inter 

hereditatem quondam Rijxkini Bijnhuus ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu XL 

solidorum dicte monete exinde solvendis et sufficientem facere. 

Testes Lijsscap et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 172v 10 do 14-03-1381. 

Philippus van Macharen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Philippus de Macharen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172v 11 do 14-03-1381. 

Gerardus van Berkel verhuurde aan Denkinus zv Danijel gnd Veer, 

Johannes gnd Haijken en Godefridus zvw Petrus van der Woert een kamp, 

18 morgen groot, dat was van wijlen Willelmus Vrancken, in Empel, 

voor de plaats gnd Asmit, tussen een erfgoed gnd Bergkamp enerzijds 

en erfgoed gnd die Hostaden anderzijds, voor een periode van 8 jaar, 

ingaande Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381). De brief 

overhandigen aan voornoemde Godefridus. 

 

Solvit. 

Gerardus de Berkel quendam campum (dg: dictum) XVIII iugera terre 

continentem qui fuerat Willelmi quondam Vrancken situm in parochia 

de Empel (dg: ante) ante locum dictum Assmit inter hereditatem 

dictam Berchcamp ex uno et inter hereditatem dictam die Hostaden 

ex alio ut dicebat locavit recto locacionis modo Denkino filio 

Danijelis dicti Veer Johanni dicto Haijken et Godefrido filio 

quondam Petri van der Woert ab eisdem ad spacium octo annorum post 

festum Martini proxime futurum deinceps sine medio sequentium 

possidenda (dg: anno quolibet pro) promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Godefrido. 
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BP 1176 f 172v 12 do 14-03-1381. 

Voornoemde huurders Denkinus en Johannes beloofden aan voornoemde 

Gerardus, gedurende 8 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (ma 11-

11-1381), elk jaar met Kerstmis 24 oude schilden te betalen. 

 

Dicti (dg: 3) #Denkinus et Johannes (dg: ..)# conductores 

promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos dicto 

Gerardo ad spacium octo annorum post festum Martini proxime 

#futurum# sine medio sequentium anno quolibet eorundem octo 

annorum (dg: XXXVI #XXIIII) XXIIII# aude scilde in festo (dg: Mar) 

nativitatis Domini persolvenda et pro primo solucionis termino a 

nativitatis Domini proxime ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172v 13 do 14-03-1381. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Gerardus, gedurende 8 

jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381), elk jaar met 

Kerstmis 12 oude schilden te betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit eodem modo dicto Gerardo ad dictum 

spacium anno quolibet XII aude scilde. 

 

BP 1176 f 172v 14 do 14-03-1381. 

Voornoemde Gerardus van Berkel verhuurde aan Godefridus van der Woert 

zvw Petrus van der Woert de helft van een kamp van wijlen Willelmus 

Vrancken, 8 morgen minus 2 hont groot, in de dingbank van Meerwijk, 

ter plaatse gnd in die Vee Wert, tussen erfgoed gnd die Vortse Akker 

enerzijds en wijlen Willelmus Vrancken anderzijds, voor een periode 

van 8 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381). 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus medietatem cuiusdam campi quondam Willelmi 

Vrancken octo iugera minus duobus hont terre continentis siti in 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto in die (dg: Vee) Vee Wert 

inter (dg: hereditatem quondam Johannis) hereditatem dictam die 

Vortsschen (dg: Acker) Acker ex uno et inter hereditatem quondam 

Willelmi Vrancken ex alio ut dicebat locavit recto locacionis modo 

Godefrido van der Woert filio quondam Petri (dg: W) van der Woert 

(dg: pro) ab eodem ad spacium (dg: d) octo annorum (dg: datum p) 

post festum Martini #proxime futurum# deinceps sine medio 

sequentium promittens warandiam et aliam obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172v 15 do 14-03-1381. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Gerardus gedurende 8 

jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381), elk jaar met 

Kerstmis 7¾ gulden hellingen te betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit super omnia se daturum et soluturum 

dicto Gerardo ad spacium octo post festum Martini proxime futurum 

proxime sine medio sequentium anno quolibet eorundem octo annorum 

(dg: octo) #octo# gulden hellingen boni auri et fortis ponderis 

minus quarta parte unius gulden nativitatis Domini et pro primo 

termino a nativitatis Domini proxime ultra annum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 172v 16 do 14-03-1381. 

Voornoemde Gerardus van Berkel verhuurde aan Johannes Haijken en 

Johannes Henrics soen de andere helft van voornoemd kamp, voor een 

periode van 8 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-

1381). De brief overhandigen aan Johannes Haijken. 
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Solvit. 

Dictus Gerardus reliquam medietatem iamdicti campi locavit recto 

locacionis modo Johanni Haijken et Johanni Henrics soen ab eisdem 

ad spacium octo annorum predictorum possidendam promittens ut 

supra. Tradetur littera Johanni Haijken. 

 

BP 1176 f 172v 17 do 14-03-1381. 

Voornoemde huurders Johannes en Johannes beloofden aan voornoemde 

Gerardus, gedurende 8 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (ma 11-

11-1381), elk jaar met Kerstmis 7¾ gulden hellingen te betalen. 

 

Dicti Johannes et Johannes conductores promiserunt se daturos et 

soluturos dicto Gerardo ad spacium octo annorum post festum 

Martini proxime (dg: pers) futurum sequentium anno quolibet 

eorundem octo annorum octo gulden hellingen fortis ponderis minus 

quarta parte unius gulden hellinc (dg: seu) nativitatis Domini et 

pro primo termino a nativitatis Domini proxime ultra annum. 

 

BP 1176 f 172v 18 do 14-03-1381. 

Voornoemde Gerardus van Berkel verhuurde aan Hermannus Scut zv 

Johannes gnd Luwe, Theodericus van Vlimen, Lodovicus gnd Lode zv 

Theodericus gnd Proefs en Theodericus zv voornoemde Theodericus 

Proefs soen een kamp van wijlen Willelmus Vrancken, 8 morgen groot, 

ter plaatse gnd Veewert, naast de plaats gnd bij de Oude Dijk, tussen 

erfgoed gnd den Vortse Akker enerzijds en wijlen Willelmus Vrancken 

anderzijds, voor een periode van 8 jaar, ingaande Sint-Martinus 

aanstaande (ma 11-11-1381). De brief overhandigen aan voornoemde 

Lode. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus quendam campum (dg: dicti) quondam Willelmi 

Vrancken octo iugera terre continentem situm in loco dicto Veewert 

iuxta locum dictum biden Auden Dijc inter hereditatem dictam den 

Vortsschen Acker ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi 

Vrancken ex alio ut dicebat locavit etc Hermanno Scut filio 

Johannis dicti Luwe et Theoderico de Vlimen et Lodovico dicto Lode 

filio Theoderici dicti Proefs et Theoderico filio dicti Theoderici 

Proefs soen ab eisdem ad spacium dictorum octo annorum post 

Martini proxime sequentium possidendum promittens warandiam et 

oblighationem deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Lode 

predicto. 

 

BP 1176 f 172v 19 do 14-03-1381. 

Voornoemde 4 huurders beloofden aan voornoemde Gerardus gedurende 8 

jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381), elk jaar met 

Kerstmis 16 oude schilden te betalen. 

 

Dicti 4or conductores promiserunt se daturos et soluturos dicto 

Gerardo ad spacium dictorum (dg: an) octo annorum post Martini 

proxime deinceps sine medio sequentium anno quolibet eorundem octo 

annorum sedecim aude scilde nativitatis Domini et pro primo 

termino a nativitatis Domini proxime ultra annum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 172v 20 do 14-03-1381. 

Voornoemde Gerardus van Berkel verhuurde aan Hermannus Scut zv 

Johannes gnd Luwe en aan Lodovicus gnd Lode en Theodericus, kv 

Theodericus gnd Proefs, een kamp gnd die Kort Stukken, in de dingbank 

van Empel, ter plaatse gnd Veewert, naast de plaats gnd de Oude Dijk, 

beiderzijds tussen wijlen Willelmus Vrancken, voor een periode van 6 
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jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (zo 11-11-1380). 

 

Non scripsi quia non solverunt. 

Dictus Gerardus quendam campum dictum die Cort Stucken situm in 

jurisdictione de Empel in loco dicto Veewert (dg: inter 

hereditatem) iuxta locum dictum den Auden Dijc inter hereditatem 

quondam Willelmi Vrancken ex utroque latere coadiacentem (dg: al) 

locavit Hermanno Scut filio Johannis dicti Luwe (dg: The) et 

Lodovico dicto Lode et Theoderico (dg: f) liberis Theoderici dicti 

Proefs (dg: soen) ab eisdem ad spacium sex annorum post festum 

Martini proxime preteritum deinceps sine medio sequentium 

possidendum promittens ut supra. 

 

BP 1176 f 172v 21 do 14-03-1381. 

Voornoemde 3 beloofden aan voornoemde Gerardus, gedurende 6 jaar, elk 

jaar met Kerstmis 6+2/3 oude schild te betalen. 

 

Dicti 3 promiserunt se daturos et soluturos dicto Gerardo ad 

spacium sex annorum proxime futurorum anno quolibet eorundem sex 

annorum septem aude scilde minus tercia parte unius aude scilt 

nativitatis Domini et pro primo termino nativitatis Domini 

proxime. Testes datum supra. 

 

1176 mf5 B 12 f.172-a-bis. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 14-03-1381. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 15-03-1381. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 16-03-1381. 

 Secunda post oculi: maandag 18-03-1381. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 01 do 14-03-1381. 

Johannes zvw Jacobus gnd Melijs soen deed tbv mr Wolphardus afstand 

van 1½ morgen land van voornoemde wijlen Jacobus, in de dingbank van 

Empel, ter plaatse gnd die Hoeve, tussen wijlen Hubertus zv Hubertus 

van Hellu enerzijds en voornoemde mr Wolphardus anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Jacobi dicti Melijs soen super uno (dg: 

iugere) et dimidio iugeribus terre #dicti quondam Jacobi# sitis in 

(dg: parochia) #jurisdictione# de Empel in loco dicto die Hoeven 

inter hereditatem quondam Huberti (dg: fi H) filii olim Huberti de 

Hellu ex uno et inter hereditatem magistri (dg: L) Wolphardi ex 

alio et super premissis et jure ad opus dicti magistri Wolphardi 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lonijs et Lijsscap datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 02 do 14-03-1381. 

(dg: Rutgherus Cort). 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 03 vr 15-03-1381. 

Henricus gnd die Man ev Heijlwigis svw Johannes gnd Cort verkocht aan 

Elizabeth van Vucht wv voornoemde Johannes Cort alle goederen, die 

aan hem en voornoemde Heijlwigis gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Johannes Cort, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van voornoemde Elizabeth. 

 

Henricus dictus die Man maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Heijlwigis sue uxoris sororis quondam Johannis dicti Cort omnia et 

singula bona sibi et dicte Heijlwigi sue uxori de morte dicti 

quondam Johannis Cort successione advoluta atque post mortem 

Elizabeth de Vucht relicte dicti quondam Johannis Cort successione 

advolvenda quocumque consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

vendidit dicte Elizabeth #(dg: ad opus Petri eiusdem Elizabeth)# 
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promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Lonijs et Boud datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 04 vr 15-03-1381. 

(dg: Gerardus Scaden). 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 05 vr 15-03-1381. 

Johannes zv Denkinus gnd Gruijter van Os en Zeelkinus gnd van Gheffen 

de jongere hadden destijds beloofd aan Gerardus Scaden 3½ mud rogge, 

Bossche maat. Gerardus Scaden zvw Henricus van Os beloofde thans 

voornoemde Zeelkinus nimmer hiervoor aan te spreken. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes filius Denkini dicti 

Gruijter de Os et Zeelkinus dictus de Gheffen junior promississent 

Gerardo Scaden tres et dimidium modios siliginis mensure de Busco 

prout in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

Gerardus Scaden filius quondam Henrici de Os #?non ?alias [in 

n]omine sui# promisit super omnia quod ipse dictum Zeelkinum 

nunquam impetet neque vexabit (dg: mediantib) occacione dicte 

siliginis mediantibus dictis litteris scabinorum. Testes Lonijs et 

Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 06 vr 15-03-1381. 

Hr Rijcoldus Koc ridder beloofde aan Henricus Cnode 25 oude schilden 

na maning te betalen. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles promisit Henrico Cnode XXV aude scilde 

ad monitionem persolvenda. Testes Vere et Scilder datum sexta post 

reminiscere. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 07 vr 15-03-1381. 

De broers Theodericus en Arnoldus, kvw Arnoldus Berwout, droegen over 

aan hr Rijcoldus Koc ridder en hr Gerardus zvw Rutgherus Moedels 

priester de helft, die aan voornoemde wijlen Arnoldus behoorde, in 2 

visvijvers, in Eijcke, te weten tussen Eijcke en Berkel, (1) die 

Groetkreijelt, (2) die Cleijnkreijelt, welke 2 visvijvers voornoemde 

wijlen Arnoldus Berwout en Henricus Stierken verworven hadden van 

Arnoldus, Godefridus, Nijcholaus en Margareta, kv Godefridus van 

Dommellen. 

 

Duplicetur. 

Theodericus et Arnoldus fratres liberi quondam Arnoldi Berwout 

medietatem que ad dictum quondam Arnoldum spectabat in duobus 

vivariis sitis in parochia de Eijcke videlicet inter Eijcke et 

Berkel quorum unum (dg: u) die Groetkreijelt et aliud die 

Cleijnkreijelt nuncupantur cum omnibus et singulis (dg: dictorum) 

dictorum duorum vivariorum quocumque locorum tam in humido quam in 

sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis que duo (dg: 

d) vivaria dictus quondam Arnoldus Berwout et Henricus Stierken 

erga Arnoldum Godefridum Nijcholaum et Margaretam liberos 

Godefridi de Dommellen acquisiverant prout in litteris hereditarie 

supportaverunt domino Rijcoldo Koc militi et domino Gerardo filio 

quondam !Rugheri Moedels presbitro cum litteris et aliis et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorundem 

deponere. Testes (dg: datum supra) Lonijs (dg: Vere) et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 08 vr 15-03-1381. 

Henricus Cnode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Henricus Cnode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 09 vr 15-03-1381. 

Henricus zv Johannes Stierken droeg over aan voornoemde hr Rijcoldus 

en hr Gerardus de andere helft van voornoemde 2 visvijvers, die aan 

wijlen Henricus Stierken behoorde. 

 

Henricus filius Johannis Stierken reliquam medietatem (dg: 

dictorum duorum vivariorum quam medietatem in) que ad Henricum 

quondam Stierken spectabat in dictis duobus vivariis et quam nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie supportavit dominis Rijcoldo et 

Gerardo predictis cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem #et questionem# ex parte venditoris et 

dicti quondam Henrici Stierken et heredum eiusdem quondam Henrici 

Stierken deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 10 vr 15-03-1381. 

Ywanus Stierken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ywanus Stierken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 11 vr 15-03-1381. 

Een vidimus maken van 3 schepenbrieven. Voornoemde hr Rijcoldus 

beloofde die brieven, zo nodig, ter hand te stellen aan voornoemde hr 

Gerardus. 

 

Et fiet vidimus de 3 litteris scabinorum quas dominus Rijcoldus 

predictus promisit dicto domino Gerardo tradere quotiens etc ut in 

forma. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 12 vr 15-03-1381. 

(dg: Goeswinus gnd van der Meere). 

 

(dg: Goeswinus dictus van der Meere). 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 13 za 16-03-1381. 

Johannes Proest van Bucstel en Arnoldus Stamelart van de Kelder 

beloofden aan Philippus Jozollo 33 Brabantse dobbel met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1381; 15+30+31+24=100 dgn) te betalen, op 

straffe van ?1. 

 

Johannes Proest van Bucstel et Arnoldus Sta de (dg: Spanct 

promiserunt) Penu promiserunt Philippo Jozollo XXXIII Brabant 

dobbel ad nativitatis Johannis proxime persolvendos sub pena ?I. 

Testes Sta predictus et Leonius datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 14 za 16-03-1381. 

Sanderus zv Henricus gnd Vaecke van Oije, Arnoldus Stamelart van de 

Kelder en Theodericus van der Poerten beloofden aan Willelmus van 

Mulsen 26 oude schilden37 met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) te 

betalen. 

 

Sanderus filius Henrici dicti Vaecke de Oije et Arnoldus Sta de 

Penu et Theodericus van der Poerten promiserunt Willelmo de Mulsen 

XXVI aude scilde ad nativitatis Johannis proxime persolvenda. 

Testes Boud et Vere datum supra. 

 

                         
37 Zie → BP 1176 f 185v 10 do 30-05-1381, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1176 f 172-a-bis-r 15 za 16-03-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 16 za 16-03-1381. 

Goeswinus gnd van der Meere droeg over aan Adam van Mierd, tbv 

Gheerlacus Cnode zvw Gheerlacus Cnode, zijn goederen gnd ter Meer, in 

Uden, ter plaatse gnd Boekel, belast met grondcijnzen. 

 

Goeswinus dictus van der Meere bona sua dicta ter Meere sita in 

parochia de Uden in loco dicto Boekel cum suis attinentiis 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

hereditarie supportavit Ade de Mierd ad opus (dg: Goes) Gheerlaci 

Cnode filii quondam Gheerlaci Cnode promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus domini fundi exinde 

solvendis. Testes Vere et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 17 za 16-03-1381. 

Godefridus zvw Willelmus van Beest gaf uit aan Arnoldus Carper zvw 

Godefridus Carper 3 bunder beemd in Bakel, ter plaatse gnd 

Scheepstal, tussen Gerardus van Aa enerzijds en Johannes zvw Walterus 

gnd Scoenwouter van Helmont anderzijds, met een eind strekkend op die 

Aa; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 4 gulden pieter. 

Uitgever en zijn broers Henricus en Willelmus beloofden lasten af te 

handelen. 

 

Godefridus (dg: filius quondam) filius quondam Willelmi de Beest 

(dg: tria b) tria bonaria (dg: s) prati sita in parochia de Bakel 

in loco dicto Sceepstal inter hereditatem Gerardi de Aa ex uno et 

inter hereditatem (dg: Nijcholai) Johannis filii quondam Walteri 

dicti Scoenwouter de Helmont ex alio tendentia cum uno fine supra 

aquam dictam die Aa ut dicebat (dg: here) dedit ad hereditarium 

censum Arnoldo Carper filio quondam Godefridi Carper ab eodem pro 

hereditario censu quatuor gulden peter seu valore dando sibi ab 

alio hereditarie possidenda (dg: et in Busco tradendo ex) 

promittentes et cum eo (dg: Willelmus) Henricus et Willelmus eius 

fratres indivisi super omnia (dg: war) habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 18 za 16-03-1381. 

Gerardus van Aa verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Aa prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 19 za 16-03-1381. 

Johannes gnd Proeft van Bucstel en zijn vrouw Conegondis wv 

Nijcholaus zvw Rodolphus Glorijen soen droegen over aan Johannes van 

de Kloot 1 morgen land, aan voornoemde Conegondis behorend, in een 

kamp van 6 morgen, gelegen naast de plaats gnd die Merendonkse Lede, 

tussen wijlen Johannes Loze die Olisleger enerzijds en voornoemde 

plaats die Merendonkse Lede anderzijds, met een eind strekkend aan 

wijlen Johannes van Hees bontwerker en met het andere eind aan 

Johannes Wadeboel. 

 

Johannes dictus Proeft de Bucstel maritus legitimus ut asserebat 

Conegondis sue uxoris (dg: filie quondam) relicte quondam 

Nijcholai filii quondam Rodolphi Glorijen soen et ipsa Conegondis 

cum eodem tamquam cum tutore unum juger terre ad dictam Conegondem 
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hereditario jure spectans in quodam campo #sex iugera continente# 

sito (dg: ?iuxta) iuxta locum dictum die Merendoncsche Lede inter 

hereditatem quondam Johannis Loze die Olisleger ex uno et inter 

dictum locum die Merendoncssche Lede ex alio tendens cum uno fine 

ad hereditatem quondam Johannis de Hees pellificis et cum reliquo 

fine ad hereditatem Johannis Wadeboel ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Johanni de Globo promittentes warandiam et 

obligationem deponere (dg: exceptis). Testes Vere et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 20 za 16-03-1381. 

Voornoemde Johannes gnd Proeft van Bucstel en zijn vrouw Conegondis 

wv Nijcholaus zvw Rodolphus Glorijen soen droegen over aan Johannes 

van de Kloot het vruchtgebruik, dat aan voornoemde Conegundis 

behoort, in 1 morgen land, in voornoemd kamp. 

 

Dicti Johannes et Conegundis cum eodem tamquam cum tutore 

usufructum dicte Conegundi competentem in uno jugero terre sito in 

dicto campo supportaverunt Johanni de Globo promittens (dg: ratam 

servare et obligationem ex parte dicte Coneg deponere) #warandiam 

ad vitam dicte Conegondis de dicto jugero et obligationem 

deponere#. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-r 21 ma 18-03-1381. 

Godefridus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Johannes gnd Sticker 

een b-erfcijns van 4 gulden pieter, die Arnoldus gnd Carper zvw 

Godefridus gnd Carper beloofd had aan voornoemde Godefridus, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit 3 bunder beemd in Bakel, ter plaatse 

gnd Scheepstal, tussen Gerardus van Aa enerzijds en Johannes zvw 

Walterus gnd Scounwouter van Helmont anderzijds, met een eind 

strekkend aan die Aa. Verkoper en zijn broers Henricus en Willelmus 

beloofden het onderpand van waarde te houden. Waarschijnlijk de brief 

afgeven aan Henricus van Diegeden. 

 

Godefridus filius quondam Willelmi de Beest hereditarium censum 

quatuor aureorum denariorum communiter gulden peter vocatorum vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris quem Arnoldus dictus Carper 

filius quondam Godefridi #dicti# Carper promisit se daturum et 

soluturum predicto Godefrido hereditarie purificatione ex tribus 

bonariis prati sitis in parochia de Bakel in loco dicto Sceepstal 

(dg: -.) inter hereditatem Gerardi de Aa ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Walteri dicti Scounwouter de 

Helmont ex alio tendentibus cum uno fine ad aquam dictam die Aa 

prout in litteris hereditarie vendidit Johanni dicto Sticker 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promiserunt insuper dictus 

venditor et cum eo Henricus et Willelmus eius fratres super omnia 

sufficientem facere. Testes Lijsscap et Scilder datum secunda post 

[oculi]. ....... Henrico de Diegeden. 

 

1176 mf5 B 13 f.172a-bis-v. 

 Secunda post oculi: maandag 18-03-1381. 

 Tercia post oculi: dinsdag 19-03-1381. 

 Quarta post oculi: woensdag 20-03-1381. 

 Quinta post oculi: donderdag 21-03-1381. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-v 01 ma 18-03-1381. 

Nijcholaus van Stakenborch beloofde aan Gerardus van Gheffen molenaar 

37 oude schilden met Sint-Martinus (ma 11-11-1381) en 37 oude 

schilden met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) te betalen. 
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Opstellen in 2 brieven. 

 

Nijcholaus #de# Stakenborch promisit super omnia Gerardo de 

Gheffen multori XXXVII aude scilde Martini et XXXVII aude scilde 

purificatione proxime persolvenda. Testes Sta et Boud datum 

secunda post oculi. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-v 02 di 19-03-1381. 

Henricus zvw Nollekinus van Zon snijder beloofde aan Albertus zv 

Johannes van Derenborch 21 schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 

schild gerekend, een helft te betalen met Pasen (zo 14-04-1381) en de 

andere helft met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381), op straffe van 

hetzelfde bedrag. 

 

Henricus filius quondam Nollekini de Zon sartor promisit super 

omnia Alberto filio Johannis de Derenborch XXI scilde scilicet XII 

Hollant placken pro scilt computato mediatim pasce et mediatim 

Johannis proxime persolvenda (dg: testes Sta) sub pena tanti. 

Testes Sta et Ouden datum tercia post oculi. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-v 03 di 19-03-1381. 

Johannes nzv Jacobus van den Wiel ev Katherina dvw Mathijas gnd Belen 

droeg over aan Johannes van Haren wever een b-erfcijns38 van 5 pond 

geld die Henricus gnd Calfvel van Eijndoven aan voornoemde Katherina 

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

Kerstmis, gaande uit een erfgoed dat was van wijlen Ghisbertus gnd 

Braecman, in Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, en uit de gebouwen 

die erop staan. 

 

Johannes filius naturalis Jacobi van den Wiel maritus et tutor 

legitimus (dg: li) ut dicebat Katherine sue uxoris filie quondam 

Mathije dicti Belen hereditarium censum quinque librarum monete 

quem Henricus dictus Calfvel de Eijndoven promiserat se daturum et 

soluturum dicte Katherine hereditarie nativitatis Johannis et 

mediatim Domini ex hereditate que fuerat quondam Ghisberti dicti 

Braecman sita in Busco in vico scriniparorum atque (dg: he) ex 

edificiis in eadem hereditate consistentibus prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni de Haren textori cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sta et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-v 04 wo 20-03-1381. 

Albertus Sticker en Jacobus Coptiten beloofden aan Walterus van Erpe 

101 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1381) te 

betalen. 

 

Albertus Sticker et Jacobus Coptiten promiserunt Waltero de Erpe 

centum et unum aude scilde ad penthecostes proxime persolvenda. 

Testes Sta et Ghisbertus Lijsscap datum quarta post oculi. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-v 05 wo 20-03-1381. 

Johannes Keijser beloofde aan Walterus van Erpe 38½ oude schilden na 

maning te betalen. 

 

Johannes Keijser promisit Waltero de Erpe XXXVIII et dimidium aude 

scilde ad monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-v 06 wo 20-03-1381. 

Johannes gnd Akrijs soen, Johannes van Mameren en Gerardus zvw 

                         
38 Zie → BP 1177 f 308v 04 do 05-07-1386, verkoop van de erfcijns. 
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Henricus gnd Naelpoel beloofden aan Gertrudis van Herweij, tbv haar 

kinderen Otto en Gertrudis, 30 oude schilden met zondag Letare over 1 

jaar (16-03-1382) te betalen. De brief overhandigen aan eerstgenoemde 

Gertrudis. 

 

Johannes dictus Akrijs soen Johannes de Mameren (dg: et) et 

Gerardus (dg: dictus) filius quondam Henrici dicti Naelpoel 

promiserunt indivisi super habita et habenda Gertrudi de Herweij 

ad opus Ottonis et Gertrudis liberorum dicte Gertrudis XXX aude 

scilde a dominica letare proxime ultra annum persolvenda (dg: 

per). Testes Sta et Scilder datum supra. Tradetur littera 

primodicte Gertrudi. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-v 07 do 21-03-1381. 

Ancelmus zvw Denkinus gnd Nesen soen gaf uit aan Petrus gnd den 

Bontwerker een stuk land en een aangelegen stuk beemd in Veghel, ter 

plaatse gnd in het Heilookt, tussen kvw Arnoldus Nesen soen enerzijds 

en kvw Femija van Rijcarts Voert anderzijds, met een eind strekkend 

aan Rutgherus nzvw Johannes van Dorhout en met het andere eind aan de 

gemeint van Veghel; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot 

grondcijns en thans voor een erfpacht van 4 lopen rogge, maat van 

Veghel, met Lichtmis in Veghel te leveren. 

 

Solvit a... 

Ancelmus filius quondam Denkini dicti Nesen soen peciam terre et 

peciam prati eidem adiacentem sitas in parochia de Vechel in loco 

dicto int Heijeloect inter hereditatem liberorum Arnoldi quondam 

Nesen soen ex !alio et inter hereditatem liberorum quondam (dg: 

Feij) Femije de Rijcarts Voert ex alio tendentes cum uno fine ad 

hereditatem Rutgheri filii naturalis quondam Johannis de Dorhout 

et cum reliquo fine communitatem de Vechel ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Petro dicto den Bontwerker ab eodem 

hereditarie possidendas pro uno grosso antiquo domino fundi exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Vechel danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et in Vechel tradenda ex premissa 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Sta et Scilder quinta post oculi. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-v 08 do 21-03-1381. 

Engbertus zv Johannes gnd Erenbrechts soen verkocht aan Henricus zv 

Albertus gnd Meus soen een erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin in 

Nistelrode, aan de plaats gnd aan het Laar, tussen voornoemde 

Johannes Erenbrechts soen enerzijds en Johannes gnd Lievoert zv 

voornoemde Johannes anderzijds. Verkoper en met hem Heijmericus gnd 

Aelbrechts soen beloofden de onderpanden van waarde te houden. 

 

Solvit 3 plack. 

Engbertus filius (dg: quondam) Johannis dicti Erenbrechts soen 

hereditarie vendidit Henrico filio Alberti dicti Meus soen 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam purificatione et in Busco tradendam ex domo et 

orto sito in parochia de Nijsterle ad locum dictum aent Laer inter 

hereditatem dicti Johannis Erenbrechts soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Lievoert filii dicti Johannis ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

promittentes et cum eo Heijmericus dictus Aelbrechts soen (dg: 

eius) indivisi super omnia sufficientem facere. Testes datum 

supra. 
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BP 1176 f 172-a-bis-v 09 do 21-03-1381. 

Walterus gnd van den Nuwenhuze gaf uit aan Albertus gnd Abe zv 

Henricus Sceelken (1) een stuk land en een stuk heide, in Helvoirt, 

achter Cromvoirt, tussen Ghibo met Gemake enerzijds en Elizabeth dv 

Johannes van der Bruggen en haar kinderen anderzijds, (2) het deel, 

dat aan voornoemde Walterus behoort, in een stuk heide, in Helvoirt, 

over de plaats gnd Loervoert, tussen voornoemde Ghibo enerzijds en 

wijlen Johannes van Rode gruiter anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor de hertogencijnzen en thans voor een n-erfcijns van 3 schelling 

2 penning geld en een n-erfpacht van 3½ lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Walterus solvit alter IX plack. 

Walterus dictus van den Nuwenhuze (dg: m) peciam terre et peciam 

merice sitas in parochia de Helvoert retro Crumvoert inter 

hereditatem Ghibonis met Gemake ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth filie Johannis van der Bruggen et eius liberorum ex alio 

atque totam partem et omne jus (dg: sibi compe) dicto Waltero 

competentes in pecia (dg: terre) mericali sita in dicta (dg: 

pecia) parochia (dg: inter) #ultra# locum dictum Loervoert inter 

hereditatem dicti Ghibonis ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis de Rode grumellatoris ex alio dedit ad hereditarios 

pactum et censum Alberto dicto Abe filio Henrici Sceelken ab eodem 

hereditarie possidendas pro censibus domini ducis exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditario censu trium solidorum et duorum 

denariorum monete et pro hereditaria paccione trium et dimidii 

lopinorum siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio 

hereditarie purificatione et in Busco tradendis ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-v 10 do 21-03-1381. 

Godefridus van den Hezeacker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

O+. 

(dg: W) Godefridus van den (dg: Heze) Hezeacker prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-v 11 do 21-03-1381. 

Gerardus Vriese zvw Gerardus Vriese deed tbv Petrus die Rademaker van 

Helmont afstand van een broekland gnd die Roeft, in Veghel, 

beiderzijds tussen Egidius gnd Rademaker van Oude, met een eind 

strekkend aan Katherina des Wilden. 

 

Solvit. 

Gerardus Vriese filius quondam Gerardi Vriese super palude dicta 

die Roeft sita in parochia de Vechel inter hereditatem Egidii 

dicti Rademaker de Oude (dg: ex uno et inter hereditatem Katherine 

des Wilden) ex utroque latere tendente cum uno fine ad hereditatem 

Katherine des Wilden ut dicebat et super jure ad opus Petri die 

Rademaker de Helmont renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte ex sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-v 12 do 21-03-1381. 

Godefridus Vleminc beloofde aan Arnoldus Hoernken, tbv Nijcholaus van 

den Broec, 4 mud rogge, Bossche maat, na maning van voornoemde 

Nijcholaus te leveren. 

 

(dg: Willelmus) Godefridus Vleminc promisit Arnoldo Hoernken ad 

opus Nijcholai van den Broec IIII modios siliginis mensure de 

Busco ad monitionem dicti Nijcholai persolvendos. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-v 13 do 21-03-1381. 

Elizabeth dvw Arnoldus gnd Pouwels soen van Gheffen droeg over aan 

haar zuster Katherina van Hees 4 hont land in Maren, ter plaatse gnd 

Jans Hoeve, in een kamp van 5 morgen, tussen Rutgherus van den Dijc 

enerzijds en Walterus Marien soen anderzijds, belast met lasten. 

 

Solvit. 

Elizabeth (dg: relicta) filia quondam Arnoldi dicti Pouwels soen 

de Gheffen cum tutore quatuor hont terre ad se spectantia sita in 

parochia de Maren in loco dicto (dg: di) Jans Hoeve in quodam 

campo (dg: d) quinque iugera terre continente inter hereditatem 

Rutgheri van den Dijc ex uno et inter hereditatem Walteri Marien 

soen ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt et ad dictam 

Elizabeth noscuntur pertinere ut dicebat hereditarie supportavit 

Katherine de Hees sue sorori promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus ad hoc de jure 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-v 14 do 21-03-1381. 

Johannes zv Ghibo gnd Hullinc verkocht aan Willelmus Hels zvw 

Willelmus Hels de helft in een stuk land in Rosmalen, op de plaats 

gnd die Bruggense Steeg, tussen Gerardus van Aken enerzijds en wijlen 

Walterus gnd Neijser anderzijds. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Ghibonis dicti Hullinc medietatem ad 

se spectantem in pecia terre sita in parochia de Roesmalen supra 

locum dictum die Bruggenssche Stege inter hereditatem Gerardi de 

Aken ex uno et inter hereditatem quondam Walteri dicti Neijser ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo Hels filio 

(verbeterd uit: ?filiorum) quondam Willelmi Hels promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-v 15 do 21-03-1381. 

Pijramus gnd Moers zvw Johannes van Gherwen, zijn broer Johannes, 

Johannes Buekentop en Theodericus van Kijndhuijs beloofden aan 

Leonius van Langvelt, tbv de abt van Esfloriensis, broeder Johannes 

van den Poel en Rutgherus van Erpe, 100 oude schilden van Frankrijk 

of Vlaanderen, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen, en 

60 oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen, met Sint-Lambertus over 

een jaar (wo 17-09-1382) te betalen. 

 

Pijramus dictus Moers filius quondam Johannis de (dg: W) de 

Gherwen Johannes eius frater Johannes Buekentop et Theodericus van 

Kijndhuijs promiserunt Leonio de Langvelt ad opus abbatis 

Esfloriensis fratris Johannis van den Poel et Rutgheri de Erpe seu 

alterius eorundem centum aude scilde Francie #vel Flandrie# seu 

valorem in auro ad nativitatis Domini proxime persolvenda et 

sexaginta aude scilde Francie #vel Flandrie# seu valorem in auro a 

Lamberti proxime ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 172-a-bis-v 16 do 21-03-1381. 

Ghibo van Eijcke en Jacobus zvw Gerardus Claes soen beloofden aan 

Goeswinus van Belst 50½ Dordrechtse dobbel mottoen met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Ghibo de Eijcke et Jacobus filius quondam Gerardi Claes soen 

promiserunt Goeswino de Belst quinquaginta et dimidium Dordrecht 

dobbel #mottoen# seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

1176 mf5 B 14 f.173. 

 Quinta post oculi: donderdag 21-03-1381. 

 

BP 1176 f 173r 01 do 21-03-1381. 

Lambertus snijder beloofde aan Rutgherus zvw Gobelinus Zasman van 

Maesboemel 20 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1381) 

te betalen. 

 

Lambertus sartor promisit Rutghero filio quondam (dg: Joh) 

Gobelini Zasman de Maesboemel XX aude scilde ad penthecostes 

proxime persolvenda. Testes Sta et Scilder datum quinta post 

oculi. 

 

BP 1176 f 173r 02 do 21-03-1381. 

Johannes van Haren die Riemsleger en Johannes van Vlimen beloofden 

aan Lambertus snijder 20 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 

02-06-1381) te betalen. 

 

Johannes de Haren die Riemsleger et Johannes de Vlimen promiserunt 

Lamberto sartori XX aude scilde ad penthecostes proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 173r 03 do 21-03-1381. 

Gerardus zvw Gerardus gnd Machiels soen verkocht aan Gerardus zv 

Rodolphus gnd Hals ½ morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd Hees, 

ter plaatse gnd Vliedert, tussen voornoemde Rodolphus Hals enerzijds 

en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds. 

 

Solvit 3 plack. 

Gerardus (dg: dictus) filius quondam Gerardi dicti Machiels soen 

dimidium juger terre situm in parochia de Roesmalen in loco dicto 

Heze ad locum dictum Vliedert inter hereditatem Rodolphi Hals ex 

uno et inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio Rodolphi dicti Hals 

#predicti# promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 173r 04 do 21-03-1381. 

Arnoldus zvw Arnoldus gnd Kijevit deed tbv Rutgherus Kort afstand van 

2/3 deel, dat aan hem en aan zijn broer Egidius gekomen was na 

overlijden van hun ouders, van de navolgende erfgoederen, (1) een 

oliemolen, naast de plaats gnd Windmolenberg, (2) een huis en tuin 

aldaar, naast de plaats gnd Windmolenberg, in welk huis en tuin 

voornoemde wijlen Arnoldus Kijevit was overleden, (3) 1½ oude groot 

en 21 schelling gemeen paijment erfcijns, die Egidius gnd Haze, (4) 1 

oude groot en 14 schelling gemeen paijment, die Rijquinus wever, (5) 

½ oude groot Tournoois en 7 schelling gemeen paijment, die Johannes 

van Doerne beloofd hadden aan mr Egidius van Hoesden, (6) een 

b-erfcijns van 3 pond 14 schelling geld, die voornoemde wijlen 

Arnoldus beurde, gaande uit een huis en erf, die waren van voornoemde 

wijlen mr Egidius van Hoesden, aan de plaats gnd Windmolenberg, naast 

een poort aldaar, waardoor men gaat naar de molens aldaar, in welk 

huis en erf Rut Kort thans woont. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi dicti Kijevit super duabus terciis 

partibus #sibi et Egidio suo fratri de morte suorum quondam 

parentum successione advolutis# hereditatum infrascriptarum primo 

(dg: de) videlicet molendini olei siti seu consistentis iuxta 

locum dictum Wijnmolenberch atque domus et orti sitorum ibidem 
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iuxta jamdictum dictum Wijnmolenberch vocatum atque in attinentiis 

earundem duarum terciarum partium dictorum molendini domus et orti 

predictorum universis in quibus scilicet domo et orto predictis 

dictus quondam Arnoldus Kijevit decessit item in uno et dimidio 

grossis antiquis atque viginti uno solidis communis pagamenti 

hereditarii census quos Egidius dictus Haze atque in uno grosso 

antiquo et quatuordecim solidis communis pagamenti quos Rijquinus 

textor item in dimidio grosso Turonensi antiquo et septem solidis 

communis pagamenti quos Johannes de Doerne magistro Egidio de 

Hoesden solvere promiserant item in hereditario censu trium 

librarum et quatuordecim solidorum monete quem dictus quondam 

Arnoldus solvendum habuit annuatim ex domo et area que fuerant 

dicti quondam magistri Egidii de Hoesden sita ad locum dictum 

Wijnmolenberch iuxta quandam portam ibidem consistentem per quam 

(dg: itur in) itur versus molendina ibidem in qua domo et area 

predicta Rut Kort ad presens moratur ut dicebat et super jure ad 

opus Rutgheri Kort renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 173r 05 do 21-03-1381. 

Willelmus gnd Coelnere had destijds gekocht van Egidius zvw Arnoldus 

gnd Kijevit 2/3 deel, dat aan voornoemde Egidius en aan zijn broer 

Arnoldus gekomen was na overlijden van hun ouders, in voornoemde 

goederen. Voornoemde Egidius en met hem Theodericus zvw Bruijstinus 

van Andel hadden vervolgens beloofd dat Arnoldus minderjarige bv 

voornoemde Egidius, afstand zou doen, zodra hij meerderjarig was. 

Rutgherus Kort had vervolgens verworven van voornoemde Willelmus 

Coelnere voornoemd 2/3 deel. Voornoemde Rutgherus verklaarde thans 

dat voornoemde Arnoldus afstand heeft gedaan. 

 

Solvit XII plack. {Met een haal tot en met BP 1176 f 173r 08}. 

Notum sit universis cum Willelmus dictus Coelnere duas tercias 

partes Egidio (verbeterd uit: Egidii) filio quondam Arnoldi dicti 

Kijevit et Arnoldo suo fratri de morte morte suorum quondam 

parentum successione advolutas in premissis erga dictum Egidium 

emendo acquisivisset et cum deinde dictus Egidius et cum eo 

Theodericus filius quondam Bruijstini de Andel promisissent 

indivisi (dg: s) quod ipsi Arnoldum fratrem dicti Egidii dum ad 

annos pubertatis facient renunciare prout in litteris et cum 

deinde Rutgherus Kort dictas duas tercias partes premissorum erga 

dictum Willelmum Coelnere acquisivisset prout in litteris 

constitutus igitur coram scabninis infrascriptis dictus Rutgherus 

palam recognovit dictum Arnoldum renunciasse prout dicti Egidius 

et Theodericus promiserant clamans ipsos inde quitos salvis suis 

litteris quo ad alia in dictis litteris contenta in suo vigore 

duraturis. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1176 f 173r 06 do 21-03-1381. 

Egidius zvw Arnoldus Kijevit droeg over aan zijn broer Arnoldus alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van Godefridus zvw 

mr Egidius van Hoesden en van kv voornoemde Godefridus, resp. die aan 

hem zullen komen na overlijden van Katherina wv voornoemde 

Godefridus. De brief overhandigen aan voornoemde Egidius. 

 

Egidius filius quondam Arnoldi Kijevit omnia (dg: bona) et singula 

bona (dg: hereditaria) sibi de morte quondam Godefridi filii 

quondam magistri Egidii de Hoesden (dg: succ) et suorum liberorum 

#dicti Godefridi# successione advoluta atque post mortem Katherine 

relicte dicti quondam Godefridi successione advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo suo fratri promittens ratam servare. Testes datum supra. 
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Tradetur littera dicto Egidio. 

 

BP 1176 f 173r 07 do 21-03-1381. 

Voornoemde Arnoldus machtigde zijn voornoemde broer Egidius al zijn 

goederen, cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

Dictus Arnoldus dedit potestatem dicto Egidio suo fratri 

potestatem monendi etc omnia sua bona census redditus et pacciones 

et credita etc un in forma usque ad revocacionem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 173r 08 do 21-03-1381. 

Johannes van Loet schoenmaker verkocht aan hr Theodericus Snoec 

priester, tbv zijn natuurlijke zoon Theodericus, (1) de helft in een 

kamp, 4 morgen groot, in Maren, tussen Ava van Berze enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds, (2) de helft van ¼ deel van 1 vadem 

maasdijk, behorend bij voornoemde helft, ter plaatse gnd Luttelmaren, 

tussen de dijk van kv Willelmus van Loen en de dijk behorend aan 

Margareta ev Willelmus Hauwe, (3) de helft van ¼ deel van 1 vadem 

maasdijk, aldaar, tussen de dijk van Ghibo van Haren van Maren 

enerzijds en de dijk van voornoemde kvw Willelmus, belast met 

voornoemde dijken, waterlaten, sloten, sluizen en zegedijken. Zou 

voornoemde Theodericus overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat 

deze helft naar Petrus en Hilla, nkv voornoemde hr Theodericus; 

zouden Theodericus, Petrus en Hilla allen overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaat deze helft naar erfg van voornoemde hr 

Theodericus. 

 

Johannes de Loet sutor medietatem ad se spectantem in quodam campo 

quatuor iugera terre continente sito in parochia de Maren inter 

hereditatem Ave de Berze ex uno et inter communem stegam ex alio 

atque #medietatem# quarte partis unius mensure dicte vadem aggeris 

Mose ad dictam medietatem spectantem site in loco dicto 

Luttelmaren inter aggerem liberorum (dg: de) Willelmi de Loen (dg: 

ex uno) et inter aggerem spectantem ad Margaretam uxorem Willelmi 

Hauwe (dg: ex alio) atque medietatem #quarte partis# unius vadem 

aggeris Mose site ibidem inter aggerem Ghibonis de Haren de Maren 

ex uno et inter aggerem dictorum liberorum dicti #quondam# 

Willelmi ex alio ut dicebat hereditarie vendidit domino Theoderico 

Snoec presbitro ad opus Theoderici filii sui naturalis promittens 

warandiam et aliam obligationem (dg: obligationem) deponere 

exceptis #dictis# aggeribus et aqueductibus fossatis et slusis 

(dg: ad) et zeghediken ad hoc de jure spectantibus ut dicebat tali 

condicione si dictus Theodericus filius naturalis decesserit sine 

prole legitima extunc dicta medietas cum aliis ad Petrum et Hillam 

(dg: lib) pueros naturales dicti domini Theoderici et si (dg: 

.......) dictos Theodericum Petrum et Hillam omnes decessere sine 

prole legitima extunc premissa ad veros heredes dicti domini 

Theoderici devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 173r 09 do 21-03-1381. 

Johannes van Oijen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Oijen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 173r 10 do 21-03-1381. 

Wijnkinus Screijnmaker gaf uit aan Petrus zvw Ludingus Dicbier 1 

morgen land van een kamp van 5 morgen, in Rosmalen, tussen wijlen 

Johannes Goetkijnt enerzijds en de gemeint van Rosmalen anderzijds, 

welke morgen aan Henricus gnd Scerpinc na erfdeling van voornoemd 

kamp gekomen was; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 28 
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schelling geld, met Lichtmis te betalen. Slechts op te geven met 56 

schelling voornoemd geld eens. 

 

Wijnkinus Screijnmaker unum juger terre cuiusdam campi quinque 

jugera terre continentis siti in parochia de Roesmalen inter 

hereditatem Johannis quondam Goetkijnt ex uno et inter 

communitatem de Roesmalen ex alio quod juger terre Henrico dicto 

Scerpinc mediante quadam divisione de dicto campo facta cessit in 

partem ut dicebat dedit ad hereditarium censum Petro filio quondam 

Ludingi Dicbier an eodem pro hereditario censu XXVIII solidorum 

monete dando sibi ab alio hereditarie purificatione ex premissis 

promittens waranmdiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et non resignabit nisi cum LVI solidis dicte monete semel dandis 

(dg: di) dicto Wijnriko et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 173r 11 do 21-03-1381. 

(dg: Ghibo Harinc vleeshouwer). 

 

(dg: Ghibo Harinc carnifex). 

 

BP 1176 f 173r 12 do 21-03-1381. 

Ghibo Herinc vleeshouwer verhuurde aan Johannes gnd Scalmacker voor 

de periode vanaf nu tot en met Kerstmis over 10 jaar (ma 25-12-1391) 

(1) 1 morgen land ter plaatse gnd die Slagen, tussen wijlen Gerardus 

Vosse enerzijds en Katherina Loden anderzijds, belast met waterlaten, 

(2) 2 vleesbanken in het vleeshuis van Den Bosch, belast met de 

hertogencijns. 

 

Ghibo Herinc carnifex unum juger terre situm in loco dicto die 

Slagen inter hereditatem quondam Gerardi Vosse ex uno et inter 

hereditatem Katherine Loden ex alio atque duos stallos dictos 

Vleeschebancken ipsius Ghibonis sitos in (dg: .) macello opidi de 

Busco ut dicebat locavit recto locacionis modo Johanni dicto 

Scalmacker ab eodem infra hinc et festum nativitatis Domini et .. 

festo nativitatis Domini proxime ad spacium decem annorum deinceps 

sine medio sequentium possidendos promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis de dictis 

stallis solvendo et aqueductibus ad dictum iuger terre 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 173r 13 do 21-03-1381. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Ghibo gedurende 10 jaar, 

ingaande Kerstmis (wo 25-12-1381), elk jaar 4 1/8 oude schild te 

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

 

Dictus Johannes promisit se daturum et soluturum dicto Ghiboni ad 

spacium X annorum post festum nativitatis Domini sine medio 

sequentium anno quolibet eorundem quatuor aude scilde et octavam 

partem unius aude scilde anno quolibet eorundem mediatim Johannis 

et mediatim Domini et primo termino a nativitatis Johannis proxime 

ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 173r 14 do 21-03-1381. 

Ghibo Herinc droeg over aan Johannes Beecman een erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan hem verkocht door 

Willelmus zvw Engelbertus van der Braken en zijn zonen Johannes en 

Willelmus. 

 

Ghibo Herinc hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificatione venditam sibi a 

Willelmo filio quondam Engelberti van der Braken Johanne et 
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Willelmo f[iliis] dicti Willelmi prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Beecman cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

1176 mf5 C 01 f.173v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 173v 01 do 21-03-1381. 

Gerardus van Boekel beloofde aan Willelmus Vriese bakker 21 oude 

schilden met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1381) te betalen. 

 

Gerardus de Boekel promisit Willelmo Vriese pistori XXI aude 

scilde #seu valorem# ad penthecostes proxime persolvenda. Testes 

Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 173v 02 do 21-03-1381. 

Johannes van Hemert en Willelmus van Cleve beloofden aan Johannes 

Sticker 11 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381) 

te betalen. 

 

Johannes de Hemert et Willelmus de Cleve promiserunt Johanni 

Sticker XI aude scilde ad Jacobi proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 173v 03 do 21-03-1381. 

Godefridus Heerkens beloofde aan Willelmus Loijer 25 pond geld met 

Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Godefridus Heerkens promisit Willelmo (dg: Sti) Loijer XXV libras 

monete ad nativitatis Domini proxime persolvendas. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 173v 04 do 21-03-1381. 

Petrus zv Henricus gnd der Kijnder gaf uit aan zijn broer Henricus al 

zijn erfgoederen gelegen onder Goirle, zoals die aan hem gekomen 

waren na erfdeling tussen hem en zijn broers en zusters; de uitgifte 

geschiedde voor cijnzen en pachten die eruit gaan, en thans voor een 

erfpacht van 22 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Goirle te 

leveren. 

 

Petrus filius Henrici dicti der Kijnder (dg: totam partem et omne 

jus) omnes hereditates (dg: sibi) ad se spectantes sitas infra 

parochiam de Goerle prout et in quantum huiusmodi hereditates sibi 

mediante hereditaria divisione prius habita inter ipsum et suos 

fratres et sorores cesserunt in partem prout dicebat hereditarie 

(dg: vendidit Henrico suo fratri promittens warandiam) dedit ad 

hereditariam paccionem Henrico suo fratri ab eodem pro censibus et 

paccionibus exinde prius solvendis etc et pro hereditaria paccione 

XXII lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et in Goerle tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 173v 05 do 21-03-1381. 

Erenbertus gnd Erenbrecht zvw Erenbertus van der Scoervoert verkocht 

aan Johannes en Arnoldus, kvw voornoemde Erenbertus, Henricus Jans 

soen van Wargarthusen, Johannes van den Zande en Johannes van Lier, 

tbv hen (voor 5/6 deel) en Aleijdis en Erenbertus, kvw Lodovicus zvw 

voornoemde Erenbertus (voor 1/6 deel), 1/7 deel, aan hem behorend, in 

een heidekamp van voornoemde wijlen Erenbertus, in Vught Sint-Petrus, 

tussen Goeswinus Steenwech enerzijds en de gemeint anderzijds. De 
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brief overhandigen aan Johannes van Lier. 

 

Erenbertus dictus Erenbrecht filius quondam Erenberti van der 

Scoervoert septimam partem ad se spectantem in quodam campo merice 

dicti quondam Erenberti sito in parochia de Vucht sancti Petri 

inter hereditatem Goeswini Steenwech ex uno et inter communitatem 

ex alio prout dicebat hereditarie (dg: su) vendidit Johanni 

Arnoldo liberis dicti quondam Erenberti et Henrico Jans soen de 

Wargarthusen Johanni van den Zande Johanni de Lier ad opus eorum 

et ad opus Aleijdis et Erenberti liberorum quondam Lodovici filii 

dicti quondam Erenberti scilicet a dictis Johanne Arnoldo Henrico 

Johanne et Johanne pro quinque sextis partibus et et a dictis 

Aleijde et Erenberto liberis quondam (dg: Erenberti) #Lodovici# 

pro uina sexta parte promittens warandiam et obligationem (dg: ex 

parte sui) deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Johanni 

de Lier. 

 

BP 1176 f 173v 06 do 21-03-1381. 

Henricus Loze beloofde aan Bartholomeus gnd Meus Weghen, tbv de armen 

in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, een n-erfcijns van 

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

helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande, gaande 

uit een hoeve van voornoemde Henricus, in Schijndel. 

 

Henricus Loze promisit Bartholomeo dicto Meus Weghen (dg: so) ad 

opus pauperum (dg: d) pro tempore decumbentium in Busco in fine 

(dg: H) vici Hijntamensis quod ipse Henricus dabit et exsolvet 

dictis pauperibus hereditarium censum XX solidorum monete 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino 

nativitatis Domini proxime ex manso dicti Henrici sito in parochia 

de Scijnle et ex attinentiis eiusdem (dg: bonorum) #mansi# 

universis hoc addito quod provisores ignis qui fuerant pro tempore 

in dicto fine (dg: monen) habebunt potestatem monendi et levandi 

dictum censum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 173v 07 do 21-03-1381. 

Theodericus Rover Uden soen droeg over aan voornoemde Bartholomeus 

gnd Meus Weghen, tbv de armen in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, een b-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en tuin in Geffen, tussen kvw Ghibo 

Pelser enerzijds en kvw Henricus Ghiselen anderzijds. 

 

Theodericus Rover Uden soen hereditarium censum trium librarum 

monete quem se solvendum habere dicebat hereditarie nativitatis 

Domini ex domo et orto sito in parochia de Gheffen inter 

hereditatem liberorum quondam Ghibonis Pelser ex uno et inter 

hereditatem liberorum Henrici quondam Ghiselen ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Bartholomeo ad opus dictorum 

pauperum promittens warandiam et obligationem in dicto censu 

existentem deponere et sufficientem facere additis condicionibus 

ut supra. 

 

BP 1176 f 173v 08 do 21-03-1381. 

Marcelius zvw Marcelius gnd Zeelken van Onrode verkocht aan Willelmus 

Loijer een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit een huis en tuin van verkoper in Boxtel, ter plaatse gnd 

aan die Strijpt, tussen Elizabeth dvw Metta dv Henricus gnd Kijns 

enerzijds en Henricus Zegher anderzijds, reeds belast met 3 

cijnshoenderen en 6 penning grondcijns. 
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Marcelius filius quondam Marcelii dicti Zeelken de Onrode 

hereditarie vendidit Willelmo Loijer hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie purificatione ex (dg: do) 

domo et orto dicti (dg: venditoris) venditoris sito in parochia de 

Bucstel ad locum dictum aen die Strijpt inter hereditatem (dg: 

Mette filie q) Elizabeth filie #quondam# Mette filie Henrici dicti 

Kijns ex uno et inter hereditatem Henrici Zegher ex alio ut 

dicebat promittens #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem aliam obligationem deponere exceptis tribus pullis 

censualibus et (dg: tribus nigris) sex denariis domino fundi 

exinde prius solvendis (dg: promisit s) et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 173v 09 do 21-03-1381. 

Theodericus gnd Mout ev Jutta dvw Willelmus van Ghemert verkocht aan 

Arnoldus Hoernken een b-erfcijns van 20 schelling geld, te betalen 

met Sint-Remigius, gaande uit een huis en tuin van wijlen Johannes 

Zanders leerbewerker, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Arnoldus Wilde enerzijds en erfgoed van Jacobus 

Coptiten anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Johannes aan 

voornoemde Jutta in zijn testament vermaakt had. Verkoper en 

Theodericus van Ghemert die Riemsleger beloofden lasten in de cijns 

af te handelen. 

 

Theodericus dictus (dg: die Mort) Mout maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Jutte sue uxoris filie quondam (dg: The) Willelmi de 

Ghemert hereditarium censum XX solidorum monete quem se solvendum 

habere dicebat hereditarie Remigii ex domo et orto quondam 

Johannis Zanders frunitoris sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Arnoldi quondam (dg: Willelmi) Wilde ex uno et inter 

hereditatem Jacobi Coptiten ex alio et quem censum dictus quondam 

#Johannes# dicte Jutte in suo testamento legaverat ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken (dg: promittens warandiam 

ratam s) promittentes et cum Theodericus de Ghemert die Riemsleger 

indivisi super omnia warandiam et obligationem in dicto censu 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 173v 10 do 21-03-1381. 

Theodericus zvw Heijmericus van Boevenrode verkocht aan Henricus van 

der Rijt van Mierle een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een akker gnd die 

Lisenakker, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Bovenrode, tussen 

Everardus Ruelens soen enerzijds en Theodericus Wolver anderzijds, 

(2) een stuk land gnd dat Heiveld, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Bovenrode, tussen voornoemde Everardus enerzijds en Margareta 

Diddekens anderzijds, reeds belast met een erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Theodericus filius quondam Heijmerici de Boevenrode hereditarie 

vendidit Henrico van der Rijt de Mierle hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex agro terre dicto die 

Lisenacker sito in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto 

Bovenrode inter hereditatem Everardi Ruelens soen ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Wolver ex alio atque ex pecia terre dicta 

dat Heijvelt sita in dictis parochia in loco inter hereditatem 

dicti Everardi ex uno et inter hereditatem Margarete Diddekens ex 

alio ut dicebat promuttens warandiam et obligationem deponere 

excepta hereditaria paccione dimidii modii siliginis exinde prius 

solvenda et sufficientem facere. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 173v 11 do 21-03-1381. 

De broers Johannes en Hubertus, kv Johannes gnd Scolters soen, 

droegen over aan hun broer Ludekinus 2/3 deel in alle goederen, die 

aan voornoemde Johannes Scolters soen en zijn vrouw Katherina dvw 

Ludekinus van Berze gekomen waren na overlijden van Theodericus gnd 

Grove van Ghestel, welke goederen voornoemde Johannes Scolters soen 

overgedragen had aan zijn voornoemde kinderen Johannes, Hubertus en 

Ludekinus. 

 

Johannes et Hubertus fratres liberi (dg: quondam) Johannis dicti 

Scolters soen duas tercias partes ad se spectantes in omnibus 

bonis dicto Johanni (dg: -s) Scolters soen et Katherine sue uxori 

filie quondam Ludekini de Berze de morte quondam Theoderici dicti 

Grove de Ghestel successione advolutis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis que bona omnia dictus Johannes Scolters 

soen dictis Johanni et Huberto et Ludekino suis liberis 

supportaverat prout in litteris hereditarie supportaverunt dicto 

Ludekino eorum fratri cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum (dg: part) deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 173v 12 do 21-03-1381. 

Wiskinus zvw Theodericus gnd Neve beloofde aan mr Wolphardus van 

Ghiessen 59 oude schilden met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te 

betalen. 

 

Wiskinus filius #quondam# Theoderici dicti Neve promisit (dg: p) 

magistro Wolphardo de Ghiessen quinquaginta novem aude scilde ad 

(dg: Remigii) #nativitatis Domini# proxime persolvenda. Testes Sta 

et (dg: S) Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 173v 13 do 21-03-1381. 

(dg: Johannes van de Dijk beloofde aan Ger). 

 

(dg: Johannes de Aggere promisit Ger). 

 

BP 1176 f 173v 14 do 21-03-1381. 

Gerardus van Herlaer wonend in Rosmalen, Danijel van den Loeke en 

Johannes van de Dijk beloofden aan Philippus Jozollo etc 62 oude 

schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381; 10+30+31+24=95 dgn) 

te betalen, op straffe van 4. 

 

Gerardus de Herlaer #commorans in parochia de Roesmalen# Danijel 

van den Loeke et Johannes de Aggere promiserunt Philippo Jozollo 

etc sexaginta (dg: tres) #duos# aude scilde ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendos sub pena IIII. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 173v 15 do 21-03-1381. 

De eerste twee zullen Johannes schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Duo primi servabunt Johannem indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 173v 16 do 21-03-1381. 

Vrouwe Mechtildis wv hr Johannes van Eijndoven verklaarde ontvangen 

te hebben van Willelmus van Hees 13 oude schilden, die voornoemde 

Willelmus afgelopen Kerstmis verschuldigd was, in afkorting van 
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6539,40 oude schilden die Gerardus bv voornoemde Willelmus van Hees, 

na bemiddeling, toegezegd had aan voornoemde vrouwe Mechtildis en 

haar kinderen. 

 

Domina Mechtildis relicta quondam domini Johannis de Eijndoven 

recognovit se recepisse a Willelmo de Hees XIII aude scilde quos 

dictus Willelmus debebat in nativitatis Domini preterito scilicet 

in abbreviationem LXV aude scilde quos Gerardus frater dicti 

Willelmi de Hees via arbitri arbitrii addixerat dicte domine 

Mechtildi et eius liberis ut dicebat clamans a dictis XIII scilde 

quitum. Testes Sta et Scilder datum ut supra. 

 

1176 mf5 C 02 f.174. 

 Sexta post oculi: vrijdag 22-03-1381. 

 anno LXXXI mensis martini in crastino Benedicti:  

 Dominica letare: zondag 24-03-1381. 

 Tercia post letare: dinsdag 26-03-1381. 

 Quarta post letare: woensdag 27-03-1381. 

 

BP 1176 f 174r 01 ±do 21-03-1381. 

(dg: Arnoldus Ave Mari). 

 

BP 1176 f 174r 02 vr 22-03-1381. 

Gerardus Roelen soen en Johannes zvw Henricus van den Hoernic 

beloofden aan Arnoldus Avemari de jongere 7 Brabantse dobbel met 

Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1381) te betalen. 

 

Gerardus Roelen soen et Johannes filius quondam Henrici van den 

Hoernic promiserunt Arnoldo Avemari juniori septem Brabant dobbel 

ad penthecostes proxime persolvendos. Testes Sta et Vere datum 

sexta post oculi. 

 

BP 1176 f 174r 03 vr 22-03-1381. 

Mechtildis wv Arnoldus van der Eijkendonc verklaarde dat Gerardus 

Roelen soen aan haar betaald heeft 24 oude schilden, die de komende 3 

jaar aan haar verschuldigd zullen zijn wegens een lijfrente van 8 

oude schilden, welke lijfrente voornoemde Gerardus moet betalen aan 

voornoemde Mechtildis. 

 

Solvit. 

Mechtildis relicta quondam Arnoldi van der Eijkendonc palam 

recognovit sibi Gerardum Roelen soen satisfecisse de (dg: vitali 

p) XXIIII (dg: aude) aude scilde sibi proveniendis (dg: de vitali 

pensione octo aude) per tres annos proxime futuros de vitali 

pensione octo aude scilde quam pensionem dictus Gerardus prefate 

Mechtildi ad eius vitam solvere !ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 174r 04 vr 22-03-1381. 

Voornoemde Gerardus Roelen soen beloofde aan voornoemde Mechtildis wv 

Arnoldus van der Eijkendonc, ingeval zij aan voornoemde Arnoldus 

Avemari voornoemde 7 Brabantse dobbel voor Sint-Jan aanstaande (ma 

24-06-1381) betaalt, dat hij in dat geval voornoemde kwitantie aan 

voornoemde Mechtildis zal afstaan en dat die kwitantie dan van geen 

waarde zal zijn. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in 

aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Nijcholaus van Berze en 

                         
39 Zie ← BP 1176 f 160v 03 za 29-12-1380, betaling van een deel van 

deze 65 oude schilden. 
40 Zie → BP 1176 f 209v 01 wo 15-05-1381, betaling van een deel van 

deze 65 oude schilden. 
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Johannes Becker. 

 

A. 

Dictus Gerardus promisit super omnia fide prestita dicte Mechtildi 

si dicta (dg: -s) Mechtildis persolverit dicto Arnoldo Avemari 

dictos septem Brabant dobbel ante nativitatis nativitatis Johannis 

proxime extunc dictus Gerardus prefate Mechtildi dictam 

quitacionem resignabit et erit tunc sine valore. Acta in camera 

scriptorum presentibus Johanne de Globo et Nijcholao de Berze et 

Johanne Becker datum anno LXXXI mensis martini in crastino 

Benedicti. 

 

BP 1176 f 174r 05 vr 22-03-1381. 

Broeder Henricus Berwout kloosterling van Porta Celi gelegen bij Den 

Bosch droeg over aan Johannes Becker zvw Henricus Becker en 

Nijcholaus van Berze 44 Brabantse dobbel, aan hem beloofd door de 

broers Gerardus en Lambertus, kvw Godefridus Gruwel. 

 

Frater Henricus (dg: f) Berwout conventualis conventus de Porta 

Celi siti prope Buscum quadraginta quatuor Brabant dobbel 

promissos sibi a Gerardo et Lamberto fratribus liberis quondam 

Godefridi Gruwel prout in litteris supportavit Johanni Becker 

filio quondam Henrici Becker et Nijcholao de Berze cum litteris et 

jure. Testes Vere et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 174r 06 vr 22-03-1381. 

Voornoemde Johannes en Nijcholaus beloofden aan broeder Henricus 

Berwout prior etc 14 Brabantse dobbel met Sint-Martinus aanstaande 

(ma 11-11-1381) te betalen. 

 

Dicti Johannes et Nijcholaus promiserunt fratri Henrico Berwout 

priori etc XIIII Brabant dobbel ad Martini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 174r 07 vr 22-03-1381. 

Henricus Buekentop beloofde aan voornoemde Johannes en Nijcholaus 16 

Brabantse dobbel met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te 

betalen. 

 

Henricus Buekentop promisit dictis Johanni et Nijcholao XVI 

Brabant dobbel ad Martini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 174r 08 vr 22-03-1381. 

Lambertus zvw Godefridus Gruwel beloofde aan Henricus Buekentop 7 

Brabantse dobbel met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te 

betalen. 

 

Lambertus filius quondam Godefridi Gruwel promisit Henrico 

Buekentop septem Brabant dobbel ad Martini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 174r 09 vr 22-03-1381. 

Otto gnd Bruijstens soen droeg over aan zijn zuster Luijta een 

erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Truda dvw Johannes gnd 

Ghijsbrechts soen beurt binnen de 4 feestdagen van Kerstmis, gaande 

uit een tuin gnd dat Doesterwijch, in Nistelrode, naast erfgoed dat 

was van Godefridus Riken, welke pacht voornoemde Otto nu bezit. 

 

Otto dictus Bruijstens soen hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco (dg: quam T) quam Truda filia quondam 
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Johannis dicti Ghijsbrechts soen solvendam habuit hereditarie 

infra quatuor dies festinos nativitatis Domini ex quodam orto 

dicto dat Doesterwijch sito in parochia de Nijsterle iuxta 

hereditatem #que fuerat# Godefridi Riken et quam paccionem dictus 

Otto nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Luijte 

sue sorori promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sta et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 174r 10 zo 24-03-1381. 

Henricus van der Kercken en zijn vrouw Elizabeth dvw Henricus van 

Lijshout verkochten aan Henricus zvw Lambertus van den Arennest een 

erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Son, die voornoemde Elizabeth en 

haar zuster Gertrudis met Lichtmis in Son beuren, gaande uit (1) een 

stuk land, 5 lopen gerst groot, in Breugel, ter plaatse gnd op 

Gasteldonk, tussen Bela dvw Jans Belen soen en haar kinderen 

enerzijds en Leijta Turnouts en haar kinderen anderzijds, (2) een 

stuk land, 3 lopen gerst groot, in Breugel, ter plaatse gnd op 

Laardonk, beiderzijds tussen Bela dvw voornoemde Johannes en haar 

kinderen, welke pacht voornoemde wijlen Henricus van Lijshout, tbv 

zijn voornoemde dochters Elizabeth en Gertrudis, verworven had van 

Wautgherus gnd Wauthem zvw Johannes Belen soen van Broegel, en welke 

pacht nu aan hen behoort. 

 

Henricus van der Kercken maritus legitimus ut asserebat Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Henrici de Lijshout #et dicta Elizabeth 

cum eodem tamquam cum tutore# hereditariam paccionem sex lopinorum 

siliginis mensure de Zonne (dg: solvendam hereditarie) quam (dg: 

Gertrudis) dicta Elizabeth et Gertrudis eius soror (dg: -e) 

solvendam (dg: here) habuerunt hereditarie purificatione et in 

Zonne tradendam ex pecia terre quinque lopinos ordei annuatim in 

semine capiente sita in parochia de Broeghel (dg: s) ad locum 

dictum op Gasteldonc inter hereditatem Bele filie Jans quondam 

Belen soen (dg: ex uno) et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem Leijte Turnouts et eius liberorum ex alio et ex pecia 

terre tres lopinos (dg: s) ordei in semine capiente sita in dicta 

parochia ad locum dictum op Laerdonc inter hereditatem Bele filie 

quondam Johannis predicti et eius liberorum ex utroque latere 

coadiacentem quam paccionem dictus quondam Henricus de Lijshout 

(dg: erg) ad opus dictarum Elizabeth et Gertrudis suarum filiarum 

erga Wautgherum dictum Wauthem filium quondam Johannis Belen soen 

de Broegel acquisiverat #et quam paccionem nunc ad se spectare 

dicebant# ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico filio 

quondam Lamberti van den Arennest promittentes super habita et 

habenda warandiam et obligationem et impeticionem (dg: ex) in 

dicta paccione existentem deponere et quod ipsi obligationem et 

impeticionem ex parte dicte Gertrudis deponent. Testes Lonijs et 

Scilder datum dominica (dg: oculi) letare. 

 

BP 1176 f 174r 11 zo 24-03-1381. 

Voornoemde Henricus van der Kercken en zijn vrouw Elizabeth dvw 

Henricus van Lijshout verkochten aan Henricus zvw Lambertus van den 

Arennest een erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis 

in Son te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die Bogaard, in 

Son, tussen Herbertus Fijen soen van den Velde enerzijds en een beemd 

gnd die Vlaasse en tuin van wijlen Henricus gnd Leijtkens anderzijds, 

met een eind strekkend aan een gemene weg, (2) een stuk land in Son, 

ter plaatse gnd in het Ven, tussen Johannes van Dornic en zijn 

kinderen enerzijds en Johannes Didden soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, welke pacht voornoemde wijlen Henricus 

van Lijshout, tbv zijn voornoemde dochters Elizabeth en Gertrudis, 

verworven had van Johannes zvw Johannes gnd Belen soen van Broegel, 
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en welke pacht nu aan hen behoort. 

 

Dicti venditores ut supra hereditariam paccionem sex lopinorum 

siliginis mensure de Zonne quam solvendam habere dicebat 

hereditarie purificatione et in Zonne tradendam ex pecia terre 

dicta die Bogaert cum suis attinentiis universis sita in parochia 

de Zonne inter hereditatem Herberti Fijen soen van den (dg: Velde) 

Velde ex uno et inter hereditatem !pratum dictum die Vlaessche (dg: 

En) et ortum quondam Henrici dicti Leijtkens ex alio tendente cum 

uno fine ad communem plateam et ex pecia terre cum suis 

attinentiis sita in dicta parochia in loco dicto in tVenne inter 

hereditatem Johannis de Dornic et eius liberorum ex uno et inter 

et inter hereditatem Johannis Didden soen ex alio tendente cum uno 

fine ad communem plateam quam paccionem dictus quondam Henricus de 

Lijshout ad opus dictarum Elizabeth et Gertrudis filiarum eius 

erga Johannem filium quondam Johannis dicti (dg: Be) Belen soen de 

Broegel acquisiverat et quam paccionem predicti Henricus et 

Elizabeth nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt 

Henrico filio quondam Lamberti van den Arennest promittentes ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 174r 12 zo 24-03-1381. 

Willelmus van den Arennest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Hen) Willelmus (dg: van d) van den Arennest prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 174r 13 di 26-03-1381. 

Hadewigis ndvw Henricus Groethoeft droeg over aan Cristina wv Mathias 

van Loet haar deel in een huis en erf in Den Bosch, in een straat die 

loopt vanaf het erfgoed van wijlen Gerardus met den Koijen naar de 

woning van Adam van Mierde, tussen erfgoed van Theodericus van der 

Heze enerzijds en erfgoed van voornoemde Adam van Mierde en Henricus 

Matheus anderzijds. 

 

Hadewigis filia naturalis quondam Henrici Groethoeft cum tutore 

totam partem et omne sibi competentes in domo et area sita in 

Busco in vico tendente ab (dg: ?po) hereditate quondam Gerardi met 

den Koijen versus habitationem Ade de Mierde inter hereditatem 

Theoderici van der Heze ex uno et inter hereditatem dicti Ade de 

Mierde et Henrici Matheus ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Cristine relicte quondam Mathie de Loet promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Lonijs et Lijsscap datum tercia post letare. 

 

BP 1176 f 174r 14 di 26-03-1381. 

Johannes Buc zvw Rutgherus zv Agnes Bucs van Lijt verkocht aan 

Albertus Buc van Lijt, tbv Elizabeth, Heijlwigis, Johannes, Agnes, 

Katherina en Aleijdis, kv voornoemde Johannes Buc, een n-erfpacht van 

12 mud rogge, maat van Helmond, en een n-erfcijns van 12 oude 

schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit alle goederen van 

voornoemde verkoper, echter uitgezonderd 1/3 deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn ouders, in goederen gnd te 

Nieuwenhuize, in Deurne, ter plaatse gnd Beirgelen, de onderpanden 

reeds belast met lasten. Zou een of meer van de kinderen overlijden 

zonder wettig nageslacht, dan gaan voornoemde pacht en cijns naar de 

andere natuurlijke kinderen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes of aan Albertus Buc. 

 

Solvit. 

Johannes Buc filius quondam Rutgheri filii Agnetis Bucs de Lijt 
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(dg: promisit super omnia) hereditarie vendidit Alberto Buc de 

Lijt #ad opus Elizabeth Heijlwigis Johannis Agnetis Katherine et 

Aleijdis puerorum dicti Johannis Buc# hereditariam paccionem XII 

modiorum siliginis mensure de Helmont et hereditarium censum XII 

aude scilde solvendum hereditarie #(dg: p) nativitatis Domini# ex 

omnibus et singulis bonis dicti venditoris habitis et habendis 

quocumque locorum sitis excepta tamen tercia parte sibi de morte 

quondam suorum parentum successione advoluta in bonis dictis te 

Nuwenhuze sitis in parochia de (dg: Bakel) Doerne ad locum dictum 

Beirgelen cum suis attinentiis que tercia pars a solucione 

dictorum paccionis et census erit libera promittens super habita 

et habenda warandiam et obligationem aliam deponere exceptis 

oneribus exinde de jure solvendis et si aliquis vel aliqui 

dictorum puerorum decesserit #sine prole legitima# extunc dicta 

paccio et census ad alios eorundem puerorum naturalium devolvetur. 

Testes Lonijs et Lijsscap datum supra. Tradetur littera dicto 

Johanni vel Alberto Buc. 

 

BP 1176 f 174r 15 di 26-03-1381. 

Voornoemde Johannes Buc zvw Rutgherus zv Agnes Bucs van Lijt beloofde 

aan Albertus Buc, tbv kvw Rodolphus Rover bv voornoemde Johannes, een 

erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Kerstmis te leveren, 

gaande uit het 1/3 deel, dat aan voornoemde Johannes gekomen was na 

overlijden van zijn ouders, in de goederen van zijn voornoemde 

ouders, gnd ten Nieuwenhuize, in Deurne, ter plaatse gnd Beirgulen. 

De brief overhandigen aan voornoemde Johannes of voornoemde Albertus. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes promisit #(dg: se)# Alberto Buc ad opus liberorum 

quondam Rodolphi Rover fratris olim dicti Johannis (dg: here) quod 

ipse Johannes dabit et exsolvet dictis liberis hereditariam 

paccionem III modiorum mensure de Helmont hereditarie nativitatis 

Domini ex tercia parte dicto Johanni de morte quondam suorum 

parentum successione advoluta in bonis dictorum quondam parentum 

(dg: si) dictis ten Nuwenhuze sitis in parochia de Doerne ad locum 

dictum Beirgulen et ex attinentiis dicte tercie partis universis 

quocumque sitis. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Johanni vel Alberto predicto. 

 

BP 1176 f 174r 16 di 26-03-1381. 

Henricus Haen van Beke beloofde aan zijn broer Enghelbertus een 

n-erfcijns van 30 oude schilden, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

alle goederen van voornoemde Henricus. De brief overhandigen aan 

Theodericus die Clercke. 

 

Solvit. 

Henricus Haen de Beke promisit super habita et habenda se daturum 

et soluturum Enghelberto suo fratri hereditarium censum XXXta aude 

scilde hereditarie (dg: nativitatis .......) nativitatis Johannis 

ex omnibus et singulis bonis mobilibus et immobilibus hereditariis 

et paratis dicti Henrici habitis et habendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat. Testes Lonijs et Boud #datum 

(dg: supra)#. Tradetur littera (dg: dicto Henrico non alteri). 

Trditur littera Theoderico die Clercke et non alteri. 

 

BP 1176 f 174r 17 wo 27-03-1381. 

Johannes van Enghelen en zijn broer Wellinus Roveri beloofden aan 

Nijcholaus van Dueren 29 Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (ma 

24-06-1381) te betalen. 
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Johannes de Enghelen et Wellinus Roveri eius frater promiserunt 

Nijcholao de Dueren XXIX Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendos. Testes Sta et Lonijs datum quarta 

post letare. 

 

BP 1176 f 174r 18 wo 27-03-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1176 mf5 C 03 f.174v. 

 Quarta post letare: woensdag 27-03-1381. 

 Quinta post letare: donderdag 28-03-1381. 

 anno LXXXI mensis martii die XXVIII: donderdag 28-03-1381. 

 

BP 1176 f 174v 01 wo 27-03-1381. 

Theodericus gnd van der Vesten szv hr Nijcholaus investiet van Bakel 

verkocht aan Thomas gnd die Hoghe van Helmont een erfpacht van 1½ mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in het woonhuis van verkoper in 

Bakel te leveren, gaande uit (1) een akker die was van Liza Didden, 

in Bakel, tussen Johannes gnd Duijsschen soen enerzijds en Ghevardus 

van Laervenne anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, 

reeds belast met een b-erfcijns van 4 schelling, geld van Bakel, (2) 

een akker gnd die Steinakker, in Bakel, tussen wijlen Gerardus Ghiben 

soen enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Theodericus dictus van der Vesten gener #domini Nijcholai# 

investiti de Bakel hereditarie vendidit Thome dicto die Hoghe de 

Helmont hereditariam paccionem (dg: ..) unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificatione 

et in domo habitationis dicti venditoris sita in parochia de Bakel 

tradendam ex quodam agro terre qui fuerat olim Lize Didden sito in 

parochia de Bakel inter hereditatem Johannis dicti Duijsschen soen 

ex uno et inter hereditatem Ghevardi de Laervenne ex alio tendente 

cum uno fine ad communitatem item ex quodam agro terre (dg: sito 

in) dicto die Steijnacker sito in dicta parochia inter hereditatem 

quondam Gerardi Ghiben soen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem viam ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu quatuor solidorum 

monete de Bakel ex primo agro prius solvendo. Testes Sta et Lonijs 

datum quarta post letare. 

 

BP 1176 f 174v 02 do 28-03-1381. 

Henricus zvw Willelmus van Beest gaf uit aan Theodericus van der 

Vesten szv hr Nijcholaus investiet van Bakel een stuk land en een 

stuk eusel in Bakel, ter plaatse gnd Scheepstal, tussen Arnoldus 

Carper en Johannes zvw Walterus gnd Scoenwouter enerzijds en een dijk 

gnd die Grotelse Dijk anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint en met het andere eind aan erfgoed gnd die Bakhuisakker, 

behorend aan voornoemde Henricus; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 12 gulden pieter of de waarde met Lichtmis te betalen. 

Uitgever en met hem zijn broers Willelmus en Godefridus beloofden 

andere lasten af te handelen. 

 

Henricus filius quondam Willelmi de Beest peciam terre #et peciam 

pascue dicte eeusel# sitas in parochia de Bakel in loco dicto 

Sceepstal inter (dg: inter) hereditatem Arnoldi (dg: Caper) Carper 

et (dg: hereditatem) Johannis filii quondam Walteri dicti 

Scoenwouter ex uno et (dg: inter hereditatem dicti Henrici ex alio 

dictam dat Bachuusacker ex alio ad dictum Henricum spectantem) 
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#aggerem dictum die Grotelsche Dijc ex uno# ex alio tendentes cum 

uno fine ad communitatem et cum reliquo fine hereditatem dictam 

die Bachuusacker spectantem ad dictum Henricum ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Theoderico van der Vesten genero domini 

Nijcholai investiti de (dg: Ke) Bakel ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditario censu XII gulden peter seu valore 

dando et solvendo (dg: h) sibi ab alio hereditarie purificatione 

ex premissis promittentes et cum eo Willelmus et Godefridus eius 

fratres indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Lijsscap et 

Scilder datum quinta post letare. 

 

BP 1176 f 174v 03 do 28-03-1381. 

Jacobus Haengreve van Boringen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Haengreve de Boringen prebuit et reportavit. Testes #datum 

supra#. 

 

BP 1176 f 174v 04 do 28-03-1381. 

Hermannus gnd Eijcman van Doerne gaf uit aan Willelmus zvw Henricus 

gnd Scoenman van Doerne een stuk land dat was van wijlen Jacobus gnd 

Coppen van den Berne, in Deurne, ter plaatse gnd Mastpoel, tussen kvw 

Arnoldus gnd Jans soen enerzijds en een gemene weg anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 1 oude groot en 9 lopen rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis op het onderpand te leveren. 

 

Solvit 3 plack. Solvit 3 plack. 

Hermannus dictus Eijcman de Doerne peciam terre #que fuerat 

quondam Jacobi dicti Coppen van den Berne# (dg: dictam die 

Mastpoel) sitam in parochia de Doerne #in loco dicto Mastpoel# 

inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi dicti Jans soen ex uno 

et inter (dg: hereditatem) viam communem ex alio ut dicebat (dg: 

here) dedit ad hereditariam paccionem Willelmo filio quondam 

Henrici dicti Scoenman de Doerne ab eodem hereditarie possidendam 

pro uno grosso antiquo et pro novem lopinis siliginis mensure de 

Helmont dandis sibi ab alio hereditarie purificatione (dg: ex) 

supra dictam peciam terre tradendis ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Sta et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 174v 05 do 28-03-1381. 

Johannes van Audehoesden verkocht aan Godefridus zvw Rutgherus Arken 

van Woenssel een erfcijns van 30 oude schilden of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit goederen van jkr Johannes graaf van 

Megen, in Macharen, welke cijns aan voornoemde Johannes van 

Audehoesden was verkocht door voornoemde jkr Johannes heer van Megen. 

 

Johannes de Audehoesden hereditarium censum triginta denariorum 

denariorum antiquorum (dg: communit) vulgaliter scilde vocatorum 

boni auri et iusti ponderis (dg: ve) seu valorem eorundem in alio 

bono pagamento equivalente solvendum hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex bonis (dg: ipsius) domicelli Johannis domini 

de Megen sitis in (dg: pa) Macharen atque ex attinentiis eorundem 

bonorum singulis et universis ubicumque locorum tam in humido quam 

in sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis venditum 

dicto Johanni de Audehoesden a domicello Johanne !domino de Meghen 

predicto prout in litteris hereditarie vendidit Godefrido filio 

quondam Rutgheri Arken de (dg: Ve) Woenssel supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: datum supra). Testes (dg: Scilder) et 
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Lijsscap et Scilder datum quinta post letare. 

 

BP 1176 f 174v 06 do 28-03-1381. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Kerstmis over 2 jaar, met 300 oude 

schilden van Frankrijk of Vlaanderen, met de cijns van het jaar van 

terugkoop en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de 

kamer van de schrijvers in aanwezigheid van Johannes van Audehoesden, 

Walterus van Erpe, W Scilder en Henricus Dicbier van Mierle. 

 

A. 

Et poterit redimere infra hinc et festum nativitatis Domini 

proxime et ad spacium duorum annorum deinde sine medio sequentium 

semper quando sibi placuerit dicto spacio pendente cum CCC aude 

scilde #Francie vel Flandrie# seu valorem et cum censu pleno anni 

redempcionis et cum arrestadiis promittens ut in forma. Acta in 

camera scriptorum presentibus Johanne de Audehoesden Waltero de 

Erpe W Scilder (dg: dat) Henrico Dicbier de Mierle anno LXXXI 

mensis martii die XXVIII hora none. 

 

BP 1176 f 174v 07 do 28-03-1381. 

Godefridus zvw Rutgherus Arken soen van Woenssel en Walterus van Erpe 

beloofden aan Henricus Dicbier heer van Mierle 150 oude Franse of 

Vlaamse schilden binnen een maand na Pasen aanstaande (na 14-04-1381) 

te betalen. 

 

Godefridus filius quondam Rutgheri Arken soen de Woenssel et 

Walterus de Erpe promiserunt Henrico Dicbier domino de Mierle C et 

L aude scilde (dg: seu) Francie vel Flandrie seu valore infra 

mensem post festum pasce proxime persolvenda. Testes Lijsscap et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 174v 08 do 28-03-1381. 

(?dg: Jacobus Haeng). 

 

BP 1176 f 174v 09 do 28-03-1381. 

Johannes Heijnen soen van Broeghel beloofde aan Johannes zv Henricus 

Dekens soen van Helmont 14 Brabantse dobbel met Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1382) te betalen. 

 

Johannes Heijnen soen de Broeghel #(dg: pro)# promisit #super 

omnia habenda et habenda# Johanni filio Henrici Dekens soen de 

Helmont (dg: XV) XIIII Brabant dobbel ad purificationis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 174v 10 do 28-03-1381. 

Andreas Verkenman en Willelmus Zikens soen van Broegel beloofden aan 

hr Gheerlacus van Ghemert dekaan van Sint-Oedenrode en Adam van 

Mierde 30 oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen, 11 gulden pieter 

voor 10 oude schilden gerekend, en 29 gulden pieter met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1381) te betalen. 

 

Andreas Verkenman et Willelmus Zikens soen de Broegel promiserunt 

domino Gheerlaco de Ghemert #decano Rodensi# et Ade de Mierde seu 

eorum alteri XXX aude scilde (dg: et X) Francie vel Flandrie seu 

XI gulden peter pro X aude scilt computato et viginti novem gulden 

peter ad Remigii proxime persolvendos. Testes Lonijs et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 174v 11 do 28-03-1381. 

Andreas Verkenman beloofde aan hr Gheerlacus van Ghemert dekaan van 

Sint-Oedenrode 25 oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen, 11 
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gulden pieter voor 10 oude schilden gerekend, en 25 gulden pieter met 

Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381) te betalen. 

 

Andreas Verkenman promisit domino Gheerlaco de Ghemert decano 

Rodensi XXV aude scilde (dg: Fla) Francie vel Flandrie seu XI 

gulden peter pro X aude scilde et XXV gulden peter a Remigii 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 174v 12 do 28-03-1381. 

Johannes van den Broecke zv Arnoldus van Loe beloofde aan voornoemde 

hr Gheerlacus van Ghemert 24 oude schilden van Frankrijk of 

Vlaanderen en 24 gulden pieter met Sint-Remigius aanstaande (di 01-

10-1381) te betalen. 

 

Johannes van den Broecke filius Arnoldi de Loe promisit domino 

Gheerlaco de Ghemert predicto XXIIII aude scilde Francie vel 

Flandrie seu valorem et XXIIII gulden peter seu valorem ad Remigii 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 174v 13 do 28-03-1381. 

Voornoemde hr Gheerlacus verklaarde dat Johannes van den Broecke zv 

Arnoldus van den Loe hem van de 3 afgelopen jaren geleverd heeft 48 

mud koren, voor de helft rogge en voor de andere helft gerst, die hij 

aan hem verschuldigd was wegens huur van de tiende van de canonicale 

prebende. 

 

Solvit 2 plack. 

Dominus Gheerlacus predictus palam recognovit sibi fore satis 

factum per Johannem (dg: de) van den Broecke filium Arnoldi van 

den Loe de tribus annis preteritis scilicet de quolibet anno (dg: 

anni) trium annorum proxime preteritorum XLVIII modios bladi 

mediatim siliginis et mediatim ordei quos sibi debebat de 

locatione decime prebende canonicalis dicti domini Gheerlaci. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 174v 14 do 28-03-1381. 

Arnoldus van den Loe, zijn zoon Johannes van den Broecke en Johannes 

Hasart beloofden aan Gerardus van Gheffen molenaar 22 Brabantse 

dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

(dg: J) Arnoldus van den Loe Johannes van den Broecke eius filius 

et Johannes Hasart promiserunt Gerardo de Gheffen multori XXII 

Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 174v 15 do 28-03-1381. 

Johannes Spikerman en zijn zoon Johannes beloofden aan broeder 

Henricus van Os, tbv het klooster Porta Celi, 19 gulden pieter, een 

helft te betalen met Sint-Jan (ma 24-06-1381) en de andere helft met 

Sint-Bartholomeus aanstaande (za 24-08-1381). 

 

Johannes Spikerman et Johannes eius filius promiserunt fratri 

Henrico de Os ad opus conventus de Porta Celi XIX gulden peter 

mediatim Johannis et mediatim Bartolomei proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 174v 16 do 28-03-1381. 

Arnoldus Nout Nollens soen beloofde aan zijn broer Gerardus gedurende 

5 jaar, elk jaar met Kerstmis, 6 Hollandse dobbel te betalen, en dat 

hij de dijken en sloten, behorend bij 13 hont land in Lith, ter 

plaatse gnd des Abts Hoeve, en bij 1 morgen in Lith, ter plaatse gnd 
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Beemden, te pachters recht zal onderhouden. 

 

Arnoldus Nout (dg: promis) Nollens soen promisit super omnia se 

daturum et soluturum Gerardo suo fratri ad spacium quinque annorum 

proxime futurorum anno quolibet eorundem sex Hollant dobbel seu 

valorem in nativitatis Domini et pro primo termino nativitatis 

Domini proxime et quod ipse aggeres et fossata spectantes ad (dg: 

tria iugera #et unum hont#) #XIII hont# terre sita in parochia de 

Lijt (dg: in loco dicto Beemden) in loco dicto (dg: de A) des Abts 

Hoeven (dg: de...) et ad unum juger situm in dicta parochia in 

loco dicto Beemden ut dicebat in bona disposicone dictis quinque 

annis durantibus ad jus coloni tenebit et observabit. Testes Sta 

et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 174v 17 do 28-03-1381. 

Voornoemde Gerardus Nollen verhuurde aan zijn voornoemde broer 

Arnoldus Nout voornoemde 13 hont en 1 morgen, voor een periode van 5 

jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (zo 11-11-1380), belast met 

dijken en sloten, die hij te pachters recht zal onderhouden. De brief 

overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Solvit 3 plack. 

Dictus Gerardus Nollen dicta XIII hont et unum juger terre ad se 

spectantia locavit recto locacionis modo (dg: ad) dicto Arnoldo 

Nout suo fratri ab eodem ad spacium quinque annorum (dg: pro) post 

festum Martini proxime preteritum deinceps sine medio sequentium 

libere possidenda promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis aggeribus et fossatis ad premissa spectantibus quos ipse 

Arnoldus in bona disposicione ad jus coloni tenebit dictis quinque 

annis durantibus. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Gerardo. 

 

1176 mf5 C 04 f.175. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 175r 01 do 28-03-1381. 

Gerardus zvw Hermannus Koc leerbewerker droeg over aan zijn zwager 

Johannes van Wetten zv Henricus van den Loeken41 (1) de helft van een 

huis en erf van voornoemde wijlen Hermannus, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, over de Molenbrug, tussen erfgoed van Johannes Leuwe 

enerzijds en erfgoed van Johannes Meijssen soen anderzijds, (2) de 

helft van een huis en tuin van voornoemde wijlen Hermannus, aldaar, 

over het water, tussen erfgoed van Ghisbertus Lijsscap enerzijds en 

erfgoed van Nijcholaus van Colen anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Hermanni Koc frunitoris medietatem domus 

et aree #dicti quondam Hermanni# site in Busco in vico Vuchtensi 

ultra Molenbrugge inter hereditatem Johannis Leuwe ex uno et inter 

hereditatem Johannis Meijssen soen ex alio et medietatem domus et 

orti dicti quondam Hermanni sitorum ibidem ultra (dg: ac) aquam 

inter hereditatem Ghisberti Lijsscap ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai de Colen ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni de Wetten filio Henrici van den Loeken suo sororio 

promittens warandiam ex obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Sta et Boud datum. 

 

                         
41 Zie → BP 1177 f 010v 01 do 04-12-1382, doorverkoop van de helft 

van een cijns van 10 pond die uit deze onderpanden gaat, die Johannes 

van Wetten zv Henricus van den Loeken kennelijk na do 28-03-1381 

hieruit verkocht had. 
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BP 1176 f 175r 02 do 28-03-1381. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Gerardus een n-erfcijns 

van 10 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis (wo 25-12-1381), 

gaande uit geheel het voornoemde huis en erf en huis en tuin. 

 

Dictus Johannes promisit se daturum et soluturum dicto Gerardo 

hereditarium censum X librarum monete hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis Domini ex 

(dg: ind) integris domo et area et domo et orto predictis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 175r 03 do 28-03-1381. 

Elizabeth dvw Arnoldus gnd Pouwels verkocht aan Johannes Baten soen 

van Gheffen (1) ½ morgen land, in Geffen, op de gemeint, tussen 

Johannes Brodeken enerzijds en Arnoldus Ghnen soen anderzijds, (2) 

een stuk land in Geffen, ter plaatse gnd op den Velde, tussen 

Johannes van Nuwelant enerzijds en Pontennier Kepkens soen 

anderzijds, belast met lasten. 

 

Solvit 3 plack. 

Elizabeth filia quondam Arnoldi dicti Pouwels cum tutore (dg: un) 

dimidium iuger terre situm in parochia de Gheffen (dg: in lo) 

supra communitatem inter hereditatem Johannis Brodeken ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Ghnen soen ex alio et peciam terre sitam 

in dicta parochia in loco dicto op den Velde inter hereditatem 

Johannis de Nuwelant ex uno et inter hereditatem Pontennier 

Kepkens soen ex alio ut dicebat (dg: hereditatem) hereditarie 

vendidit Johanni Baten soen de Gheffen promittens cum tutore 

warandiam et obligationem (dg: ex parte sui obligationem) deponere 

exceptis oneribus ad hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 175r 04 do 28-03-1381. 

Ghisbertus zvw Ghisbertus van de Doorn beloofde aan zijn broer hr 

Tielmannus, tbv erfg vw Ghisbertus, bij de deling van de goederen die 

voornoemde wijlen Ghisbertus achtergelaten heeft resp. van de 

goederen die Agnes wv voornoemde Ghisbertus na zal laten, 100 oude 

schilden in te brengen. 

 

(dg: Ger) Ghisbertus filius quondam Ghisberti de Spina promisit 

super omnia habita et habenda domino Tielmanno suo fratri ad opus 

heredum quondam Ghisberti quod si ipse #seu sui heredes# 

imposterum ad divisionem fiendam de bonis que dictus quondam 

Ghisbertus in sua morte post se reliquit et de bonis que Agnes 

relicta dicti quondam Ghisberti in sua morte post se relinquet 

venire voluerit et ea condividere quod extunc predictus Ghisbertus 

et post sui heredes ad huiusmodi divisionem venire volentes et 

predicta bona condividere volentes reimportabunt centum aude 

scilde ante ad divisionem huiusmodi venient seu venire valebunt et 

condividere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 175r 05 do 28-03-1381. 

Henricus Steijmpel zvw Arnoldus Steijmpel droeg over aan Johannes 

Gruijter een erfpacht van 3½ lopen rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Johannes Gruijter hem met Lichtmis moet leveren, gaande 

uit een stuk land gnd die Ballarts Hostat, in Oss, tussen voornoemde 

Johannes Gruijter enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Henricus Steijmpel filius quondam Arnoldi Steijmpel hereditariam 

paccionem III et dimidii lopinorum siliginis mensure de Busco quam 

Johannes Gruijter sibi solvere tenetur hereditarie purificatione 
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ex pecia terre dicta die (dg: Mallant) Ballarts Hostat sita in 

parochia de Os inter hereditatem dicti Johannis Gruijter ex uno et 

inter communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

dicto Johanni Gruijter promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 175r 06 do 28-03-1381. 

Voornoemde Johannes Gruijter beloofde aan voornoemde Henricus 

Steijmpel 5¼ Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) 

te betalen. 

 

Dictus Johannes Gruijter promisit dicto Henrico Steijmpel quinque 

Brabant dobbel et quartam partem unius Brabant dobbel seu valorem 

ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 175r 07 do 28-03-1381. 

Henricus Jans soen die Louwer en zijn kinderen Johannes, Nijcholaus 

gnd Coel, Hubertus, Gertrudis, Heijlwigis, Hilla en Elizabeth, 

droegen over aan Elizabeth dvw voornoemde Marcelius alle goederen, 

die aan hen gekomen waren na overlijden van Marcelius gnd Zeel van 

Oerle en zijn vrouw Heijlwigis, grootouders van voornoemde kinderen, 

gelegen onder Berghem, echter voor hen gereserveerd 4½ hont land in 

Berghem, die voornoemde wijlen Marcelius geschonken had aan 

voornoemde Henricus met zijn vrouw Luijta dv voornoemde Marcelius. De 

brief overhandigen aan Johannes Robberti van Doerne of aan hem. 

 

Solvit 3 plack. 

Henricus Jans soen (dg: frunito) die Louwer Johannes Nijcholaus 

dictus Coel Hubertus Gertrudis Heijlwigis Hilla et Elizabeth eius 

liberi cum tutore omnia et singula bona eis de morte quondam 

Marcelii dicti Zeel de Oerle et Heijlwigis eius uxoris avi et avie 

olim dictorum liberorum successione advoluta quocumque locorum 

infra parochiam de Berchen consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportaverunt Elizabeth filie dicti quondam Marcelii 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere (dg: sal) exceptis tamen et eis reservatis (dg: 

quinq) quatuor et dimidio hont terre sitis in dicta parochia que 

dictus quondam #Marcelius# dicto Henrico predicto cum Luijta sua 

uxore filia dicti Marcelii nomine dotis dederat ut dicebant. 

Testes Sta et Scilder datum supra. Tradetur littera Johanni 

Robberti de Doerne vel sibi. 

 

BP 1176 f 175r 08 do 28-03-1381. 

Gerardus van Zeland gaf uit aan Arnoldus zvw Erenbertus van der 

Scoervoert (1) een huis en tuin in Esch, ter plaatse gnd de 

Eschelaar, tussen Johannes Vuchtman enerzijds en Willelmus Wouters 

soen anderzijds, (2) een stuk kand in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd op de Eschelaar, beiderzijds tussen voornoemde Johannes Vuchtman, 

(3) 2 stukken land in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Groeninks 

Hoeve, (3a) tussen Willelmus van den Strijpt enerzijds en Gerardus 

van Vucht anderzijds, (3b) tussen voornoemde Gerardus van Vucht 

enerzijds en Johannes Ghiben anderzijds, (4) alle erfgoederen van 

voornoemde Gerardus van Zeland, gelegen onder Vught Sint-Petrus; de 

uitgifte geschiedde voor (a) de cijns en cijnshoenderen aan de 

hertog, (b) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan het 

Geefhuis in Den Bosch, en thans voor (c) een n-erfpacht van 2½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Arnoldus tot onderpand (5) een 

stuk land in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Brekelen, tussen 

Henricus Jans soen enerzijds en Nijcholaus gnd Coel die Hoessche en 
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Gerardus Paeuwe anderzijds. 

 

Gerardus de Zeland domum et ortum sitos in parochia de Essche in 

loco dicto dEsschelaer inter hereditatem Johannis Vuchtman ex uno 

et inter hereditatem Willelmi Wouters soen ex alio item peciam 

terre sitam in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto (dg: 

Vuchtmans Hoe) op dEsschelaer inter hereditatem dicti Johannis 

Vuchtman ex utroque latere coadiacentem item duas pecias terre 

sitas in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto Gruenincs 

Hoeve quarum una inter hereditatem Willelmi van den Strijpt ex uno 

et inter hereditatem Gerardi de Vucht ex alio et altera inter 

hereditatem dicti Gerardi de Vucht ex uno et inter hereditatem 

Johannis Ghiben ex alio atque omnes et hereditates primodicti (dg: 

de) Gerardi de Zeland quocumque locorum infra dictam parochiam de 

Vucht sancti Petri sitas (dg: ut dic) cum suis attinentiis 

universis dedit ad hereditarium (dg: censum) pactum Arnoldo filio 

quondam Erenberti (dg: d) van der Scoervoert ab eodem hereditarie 

possidendas pro censu et pullis censualibus domino duci exinde 

solvendis et pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco #mense sancti spiritus in Busco# exinde prius 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Arnoldus (dg: sext) 

peciam terre sitam in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto 

Brekelen inter hereditatem Henrici Jans #soen# ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai dicti Coel die Hoessche et Gerardi Paeuwe ex 

alio ut dicebat ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 175r 09 do 28-03-1381. 

Theodericus Writer van Vechel beloofde aan Arnoldus Kijel 16 

Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Theodericus Writer de (dg: Zeland) Vechel promisit Arnoldo Kijel 

XVI Brabant dobbel ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 175r 10 do 28-03-1381. 

Philippus Jozollo houder van de navolgende brief droeg over aan 

Ghisbertus zv Arnoldus Kocs soen van Amstel 14 oude schilden, aan 

Henricus Zollo, tbv het manueel van Asinarius en zijn medekooplieden 

in Den Bosch, beloofd42 door Mathijas gnd van Berlikem spoormaker en 

Franco van Ghestel. 

 

Philippus Jozollo tamquam lator litterarum infratactarum 

quatuordecim aureos denarios antiquos communiter scilde vocatos 

boni auri et iusti ponderis promissos Henrico !Zollo ad opus 

manuelis Asinarii et sociorum eorum mercatorum in Busco seu ad 

opus latoris litterarum scabinorum in Busco super hoc confectarum 

a Mathija dicto de Berlikem calcariatore et Francone de Ghestel 

prout in litteris supportavit Ghisberto filio Arnoldi Kocs soen de 

Amstel cum litteris et jure (dg: pro). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 175r 11 do 28-03-1381. 

Johannes gnd Peters soen van der Strijpt beloofde aan Gerardus Hacken 

9 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) te 

                         
42 Zie ← BP 1175 f 210r 13 ma 24-12-1369, belofte van mogelijk deze 

schuldbekentenis. 
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betalen. 

 

Johannes dictus Peters soen van der Strijpt promisit Gerardo 

Ha[c]ken (dg: IX) novem modios siliginis mensure de Busco ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 175r 12 do 28-03-1381. 

Godefridus gnd Dochnoede beloofde aan hr Hermannus van Boeningen van 

Nijmegen priester 20 oude schilden met Pasen over een jaar (06-04-

1382) te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Godefridus. 

 

Godefridus dictus Dochnoede promisit domino Hermanno de Boeningen 

de Novimagio presbitro XX aude scilde a pasca proxime ultra annum 

persolvenda. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Godefrido. 

 

BP 1176 f 175r 13 do 28-03-1381. 

Cristina wv Gerardus Meelman gaf uit aan Gerardus zvw Jacobus gnd 

Berkelman een stuk land in Helvoirt, tussen wijlen Henricus Brabant 

enerzijds en Johannes gnd Helvoert anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht43 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1383). Verkrijger zal 

binnen 1 jaar op het stuk land een eiken huis bouwen van 3 gebinten. 

 

Solvit 3 plack. 

Cristina filia quondam Gerardi Meelman cum tutore peciam terre 

sitam in parochia de Helvoert inter hereditatem quondam Henrici 

(dg: de) Brabant ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Helvoert ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Gerardo filio quondam Jacobi dicti Berkelman ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et pro primo 

termino a purificatione ultra annum ex premissis promittens cum 

tutore warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit promisit insuper super omnia quod ipse supra 

dictam peciam terre infra annum domum quercinam de tribus 

ligaturis edificari fiet et procurabit et situari. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf5 C 05 f.175v. 

 Quinta post letare: donderdag 28-03-1381. 

 

BP 1176 f 175v 01 do 28-03-1381. 

Johannes Weijgerganc verkocht aan Robbertus nzvw Henricus van Doerne 

van Os een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) een stuk land gnd die Brand, in Berlicum, ter plaatse 

gnd Beilver, beiderzijds tussen Margareta van Best, (2) een stuk land 

in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen Lambertus Keelbreker 

enerzijds en Walterus van Hijntam anderzijds, (3) een streep land in 

Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd Westakker, tussen 

erfgoed van de monniken van Berna enerzijds en Godescalcus Moelner 

anderzijds, (4) 1 bunder beemd in Berlicum, ter plaatse gnd 

Lengsbroek, tussen Johannes die Laet enerzijds en Arnoldus Oeden soen 

anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 15½ zester rogge, en 

een b-erfcijns van 10 plakken. 

 

                         
43 Zie → VB 1799 f 208r 01 ma 11-01-1417, Gherijt Scilder was gherijcht … aen een 
stuck lants gelegen in die prochi van Helvoert tusschen den erve wilner Henrix 

geheijten Brabant ex uno ende tusschen den erve Jans geheijten Helvoert ex alio 

overmits gebrec eens erfpachts van enen mud rogs maten van Den Bosch welken pacht 

Gerit soen wilner Jacops gheheijten Berkelman gheloeft heeft hem te gheven ende te 

vergelden Cristinen dochter wilner Gerijts Meelman. 
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Johannes Weijgerganc hereditarie vendidit (dg: Johanni) Robberto 

filio #naturali# quondam Henrici de Doerne de Os hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex pecia terre dicta die Brant sita in parochia de Berlikem 

in loco dicto Beilver inter hereditatem Margarete de Best ex 

utroque latere coadiacentem item ex pecia terre sita in dictis 

parochia et loco inter hereditatem Lamberti Keelbreker ex uno et 

inter hereditatem Walteri de Hijntam ex alio item ex strepa terre 

sita in dictis parochia et loco in loco dicto Westacker inter 

hereditatem monachorum de Berna ex uno et inter hereditatem 

Godescalci Moelner ex alio item ex uno bonario prati sito in dicta 

parochia in loco dicto Lengsbroec inter hereditatem Johannis die 

Laet ex uno et inter Arnoldi Oeden soen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

hereditaria paccione (dg: du) quindecim et dimidii sextariorum 

siliginis et hereditario censu X placken exinde prius solvendis et 

(dg: su) promisit super omnia (dg: sufficientem facere) habita et 

habenda sufficientem facere. Testes Sta et Scilder datum quinta 

post letare. 

 

BP 1176 f 175v 02 do 28-03-1381. 
Vergelijk: GAH THG regest 857, 28-03-1381. 

Theodericus Rover van Tefelen verkocht aan Henricus zv Rodolfus van 

Merlaer een kamp bij Hintham, op de plaats gnd Eindehoutse Veld, 

tussen een gemene weg enerzijds en Petrus van Hijntam anderzijds, 

strekkend met een eind aan een gemene steeg, aan hem overgedragen 

door Goddinus van Lijt. 

 

Theodericus Rover de Tefelen quendam campum situm prope Hijntham 

supra locum dictum Eijndehoutsche Velt inter communem plateam ex 

uno et inter hereditatem Petri de Hijntam ex alio (dg: ...) 

tendentem ibidem cum uno fine ad communem stegam supportatum sibi 

a Goddino de Lijt prout in litteris hereditarie (dg: ?su) vendidit 

Henrico filio Rodolfi de (dg: Merlaer) Merlaer cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 175v 03 do 28-03-1381. 

Rodolphus Bubbe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus Bubbe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 175v 04 do 28-03-1381. 

Nijcholaus Hagen zv Nijcholaus Hagen en zijn vrouw Metta wv Gerardus 

van Holaer verhuurden aan Johannes van Hoelaer den Riemsleger alle 

goederen, die waren van voornoemde wijlen Gerardus, gelegen onder 

Sint-Oedenrode, voor een periode van 13 jaar, ingegaan afgelopen 

Lichtmis (za 02-02-1381), voor de lasten die eruit gaan en voor 12 

lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de goederen aan voornoemde 

Metta te leveren. Zou voornoemde Metta tussentijds overlijden, dan 

zal voornoemde huur beëindigd zijn. Voornoemde Johannes zal hout van 

deze goederen gebruiken voor het onderhoud van de gebouwen. 

 

Solvit extraneus 3 plack. 

Nijcholaus Hagen filius Nijcholai Hagen maritus legitimus ut 

asserebat Mette sue uxoris relicte quondam Gerardi de Holaer et 

dicta Metta cum eodem tamquam cum tutore omnia bona que fuerant 

dicti quondam Gerardi quocumque locorum infra parochiam de Rode 

sancte Ode consistentia sive sita ut dicebant locaverunt Johanni 

de Hoelaer den Riemsleger ab eodem ad spacium (dg: X anno) XIII 

annorum a purificatione proxime (dg: proxime) preterito deinceps 
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sine medio sequentium possidenda pro oneribus exinde solvendis 

dandis etc atque pro XII lopinis (verbeterd uit: lopinorum) 

siliginis mensure de Busco dandis (dg: sibi ab .) dicte Mette a 

prefato Johanne anno quolibet dictorum XIII annorum purificatione 

et pro primo termino (dg: proxime) purificatione proxime et supra 

dicta bona tradendis promittentes warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit (dg: tali condicione) 

super omnia tali condicione si dicta Metta decesserit aliquo 

tempore dictorum XIII annorum extunc dicta locacio exspirabit et 

dictus Johannes a solucione dicte silginis erit quitus hoc addito 

quod (dg: quod) dictus Johannes sumet de dictis bonis (dg: hi) 

ligna cum quibus poterit edificia dictorum bonorum poterit (dg: 

de) in disposicione bona tenere etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 175v 05 do 28-03-1381. 

Elizabeth van Vucht dvw Walterus gnd Akerijns en haar zoon Petrus 

verpachtten aan Nijcholaus gnd Coel Cnoden soen alle erfgoederen van 

voornoemde wijlen Walterus, die nu aan haar behoren, gelegen onder de 

parochies van Vught, voor een periode van 10 jaar, per jaar voor 3 

mud rogge en ½ mud gerst, Bossche maat, met Kerstmis te leveren. Een 

brief voor voornoemde Elizabeth. 

 

Elizabeth de Vucht filia quondam Walteri (dg: de) dicti Akeri[j]ns 

et Petrus eius filius omnes hereditates dicti quondam Walteri nunc 

ad! spectantes quocumque locorum infra parochias de Vucht sitas ut 

dicebat dederunt ad annuum pactum Nijcholao dicto Coel Cnoden soen 

ab eodem ad spacium X annorum datam presentem deinceps sine medio 

sequentium anno quolibet eorundem X annorum pro tribus modiis 

siliginis et dimidio modio ordei mensure de Busco dandis (dg: sibi 

ab alio) dicte Elizabeth ab alio anno quolibet dictorum X annorum 

nativitatis Domini et primo termino nativitatis Domini proxime 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit super omnia. Testes datum supra. Et erit una 

littera quam habebit dicta Elizabeth. 

 

BP 1176 f 175v 06 do 28-03-1381. 

Ancelmus van Eirde zvw Wessellinus van Eirde verkocht aan Johannes 

gnd Matheus soen witleerbereider 5 hont land in Empel, ter plaatse 

gnd op den Heuvel, tussen een gemene weg enerzijds en Henricus 

Lemmens soen anderzijds, belast met dijken, sloten en waterlaten, en 

met een b-erfcijns van 12½ schelling geld. 

 

Ancelmus de Eirde filius quondam Wessellini de Eirde quinque hont 

terre sita in parochia de Empel in loco dicto op den Hoevel inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Henrici Lemmens soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni dicto Matheus soen preparatori coreorum alborum ab eodem 

hereditarie promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

aggeribus fossatis et (dg: agger) aqueductibus ad hoc de jure 

spectantibus et hereditario censu XII et dimidii solidorum monete 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 175v 07 do 28-03-1381. 

Ghisbertus gnd Clueckinc van Berlikem beloofde aan Johannes van den 

Velde den Riemsleger 4½ Brabantse dobbel met Lichtmis aanstaande (zo 

02-02-1382) te betalen. 

 

Solvit. 

Ghisbertus dictus Clueckinc de Berlikem promisit Johanni (dg: de) 

van den Velde den Riemsleger (dg: qu) quatuor et dimidium Brabant 
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dobbel ad purificationis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 175v 08 do 28-03-1381. 

Gerardus van der Hogart en zijn broer Jacobus, kvw Gerardus van der 

Hogart, droeg over aan Nijcholaus gnd Wouderic een huis en tuin in 

Orthen, ter plaatse gnd Maalstrem, tussen Arnoldus gnd Zuetbaec 

enerzijds en kvw Gerardus van Vucht anderzijds. 

 

Solvit VI grossos Flanderenses. 

Gerardus van der (dg: Heg) Hogart et Jacobus eius frater liberi 

quondam Gerardi van der Hogart (dg: super #do#) domum et ortum 

sitos in parochia de Orthen ad locum dictum Maelstrem inter 

hereditatem Arnoldi dicti Zuetbaec ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Gerardi de Vucht ex alio #hereditarie 

supportavit# (dg: et super jure ad opus) Nijcholai (dg: dic) dicti 

Wouderic (dg: hereditarie renunciavit) promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 175v 09 do 28-03-1381. 

Henricus Zelen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Zelen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 175v 10 do 28-03-1381. 

Willelmus van Hees zvw Johannes van Hees verkocht aan Elizabeth ndv 

Gerardus gnd Maes soen een lijfrente van 1 oude schild, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit (1) ½ morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd 

in Lodekens Kinderen Hoeve, tussen Emondus van Hellu enerzijds en 

Henricus zv Johannes gnd Lodewijchs anderzijds, (2) 3 vadem land in 

Kessel, ter plaatse gnd in die Delen, tussen Zebertus Lambrechts soen 

van Lijt enerzijds en Henricus gnd Bouman anderzijds, (3) ½ morgen 

land op de plaats gnd die Kesselse Wiken, tussen Wouterus van Kuijc 

enerzijds en kvw Walterus van Mameren anderzijds. 

 

Willelmus de Hees filius quondam Johannis de Hees legitime 

vendidit Elizabeth filie naturali Gerardi dicti Maes soen vitalem 

pensionem unius aude scilt (dg: dandam sibi a) solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte Elizabeth et nono ultra purificatione ex 

dimidio iugero terre sito in parochia de Kessel in loco dicto in 

(dg: B Lode) Lodekens Kijnderen Hoeve inter hereditatem Emondi de 

Hellu ex uno et inter hereditatem Henrici filii Johannis dicti 

Lodewijchs ex alio item ex tribus mensuris dictis vadem terre 

sitis in dicta parochia in loco dicto in die Delen inter (dg: ..) 

Zeberti Lambrechts soen de Lijt ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Bouman ex alio item ex dimidio iugero terre sito 

supra locum dictum die Kesselsche Wiken inter hereditatem Wouteri 

de Kuijc ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Walteri de 

Mameren ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere et cum 

mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 175v 11 do 28-03-1381. 

Johannes zvw Willelmus Neve verkocht aan Laurencius Kersmaker de 

helft in het achterste deel van een erfgoed, met gebouwen, van wijlen 

voornoemde Willelmus, welk achterste deel ligt in Den Bosch, in de 

Achterstraat, welke straat loopt van de plaats gnd Zile naar het huis 

van Postel, tussen erfgoed van voornoemde Laurencius Kersmaker 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Helmt anderzijds, en welk 

achterste deel 67¾ voet lang is, te meten vanaf voornoemde 

Achterstraat richting Vughterstraat. 
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Johannes filius quondam Willelmi Neve medietatem ad se spectantem 

in posteriori parte hereditatis quondam Willelmi predicti #que 

posterior pars est# sita in Busco in vico dicto Afterstraet qui 

vicus tendit a loco dicto Zile versus domum de Postula inter 

hereditatem Laurencii Kersmaker ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Helmt ex alio et que posterior pars continet sexaginta 

octo pedatas minus quarta parte unius pedate in longitudine 

mensurando eandem posteriorem partem a dicto vico die Afterstraet 

vocato versus vicum Vuchtensem atque in edificiis supra dictam 

posteriorem partem sitis ut dicebat hereditarie vendidit Laurencio 

Kersmaker predicto promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 175v 12 do 28-03-1381. 

Ywanus Neven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ywanus Neven prebuit et reportavit. Testes datum. 

 

BP 1176 f 175v 13 do 28-03-1381. 

Truda dvw Willelmus Neven gaf uit aan Laurencius Kersmaker de helft 

in het voornoemde achterste deel; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 3 pond geld, te betalen op zondag Invocavit, gaande 

uit voornoemde helft. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Laurencius de andere helft tot onderpand, die hij verkregen had van 

Johannes zvw voornoemde Willelmus. 

 

Truda filia quondam Willelmi Neven #cum tutore# medietatem ad se 

spectantem in posteriori parte predicta dedit ad hereditarium 

censum Laurencio Kersmaker ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditario censu trium librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie ad dominicam (dg: invocavit) invocavit ex dicta 

medietate promittens cum tutore warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem reliquam 

medietatem dicte posterioris partis quam ipse erga Johannem filium 

dicti quondam Willelmi acquisiverat ad pignus imposuit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 175v 14 do 28-03-1381. 

Ywanus Neven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ywanus Neven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 175v 15 do 28-03-1381. 

Johannes zvw Willelmus Neve droeg over aan zijn zuster Truda 5 

schelling geld b-erfcijns in een b-erfcijns van 20 schelling geld die 

voornoemde wijlen Willelmus beurde uit een erfgoed dat was van 

Godefridus Heerkens, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen de 

huizinge van wijlen hr Hermannus van der Vueren enerzijds en erfgoed 

van Gerardus van Hees anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Willelmi Neve quinque solidos #monete# 

hereditarii census ad se spectantes in hereditario censu XX 

solidorum monete quem dictus quondam Willelmus solvendum habere ex 

hereditate #que fuerat# Godefridi Heerkens sita in Busco in vico 

(dg: vi) Hijntamnesi inter (dg: here) mansionem quondam (dg: quon) 

domini Hermanni van der Vueren ex uno et inter hereditatem Gerardi 

de Hees ex alio ut dicebat supportavit Trude sue sorori promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 
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1176 mf5 C 06 f.176. 

 anno LXXXI mensis marcii die XXVIII: donderdag 28-03-1383. 

 Sexta post letare: vrijdag 29-03-1381. 

 

BP 1176 f 176r 01 do 28-03-1381. 

Hilla dvw Johannes uijt Vinckel verkocht aan Gerardus gnd Machiels 

soen ½ morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd in het Rot, tussen 

Gerardus zv Rodolphus Hals enerzijds en Henricus Scerpinc anderzijds. 

 

Solvit 3 plack. 

Hilla (dg: relicta) #filia# quondam Johannis uijt Vinckel cum 

tutore dimidium iuger terre situm in parochia de Roesmalen in loco 

dicto int Rot inter hereditatem Gerardi filii Rodolphi Hals ex uno 

et inter hereditatem Henrici Scerpinc ex alio in ea quantitate 

(dg: qua) ibidem (dg: sunt sita h) est ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo dicto Machiels soen promittens cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 176r 02 do 28-03-1381. 

Hilla dv Godefridus van Kuijc molenaar droeg over aan haar broer 

Walterus het deel dat aan haar gekomen was na overlijden van haar 

moeder Bela, resp. dat aan haar zal komen na overlijden van haar 

vader Godefridus, in een hofstad in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Hinthamerstraat voor de woning van wijlen Heijmericus 

van Dordrecht naar Windmolenberg, tussen een weg die was van 

Rodolphus Glorien soen enerzijds en erfgoed van wijlen Lambertus 

Tijmmerman anderzijds. 

 

Solvit 3 plack. 

Hilla filia (dg: quondam) Godefridi de Kuijc multoris cum tutore 

totam partem et omne jus sibi de morte quondam Bele sue matris 

successione advolutas et post mortem dicti Godefridi successione 

advolvendas in domistadio sito in Buscoducis in vico tendente a 

vico Hijntamensi (dg: u) ante habitationem quondam Heijmerici de 

Dordrecht versus Wijn-(dg: .)-molenberch inter (dg: hereditatem 

quondam Godefridi Decker ex uno et inter hereditatem) viam que 

fuerat Rodolphi Glorien soen ex uno et inter hereditatem (dg: L) 

quondam (dg: ..) Lamberti Tijmmerman ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Waltero suo fratri promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 176r 03 do 28-03-1381. 

Rodolphus Zorghe zvw Johannes Donc machtigde44 zijn broer Willelmus 

zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

Rodolphus Zorghe filius quondam Johannis Donc dedit (dg: 

potestatem) Willelmo suo fratri potestatem monendi suos census 

redditus pacciones et credita usque ad (dg: rev) revocacionem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 176r 04 do 28-03-1381. 

Nijcholaus gnd Clemenssen soen gaf uit aan Johannes gnd Wouters soen 

van Maren (1) de helft van een stuk land in Empel, ter plaatse gnd 

Heinxstem, tussen Hermannus Scut zv Henricus van Heijmxstem de 

jongere enerzijds en Hugo gnd Suartoge anderzijds, te weten de helft 

richting voornoemde Hermannus, met 2/3 deel van de dijk tegenover 

                         
44 Zie → BP 1176 f 188r 12 vr 07-06-1381, herroepen van de 

machtiging. 
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voornoemd stuk land, tussen de dijk van voornoemde Hermannus 

enerzijds en de dijk van Hugo gnd Swartoge anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te 

betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot 

onderpand (2) ½ morgen land in Maren, ter plaatse gnd in den Alemse 

Wert, tussen Willelmus van Berze enerzijds en Willelmus van Loen 

anderzijds. Beide brieven overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Solvit quislibet (dg: 3 plack). 

Nijcholaus dictus Clemenssen soen (dg: peciam terre sitam #terciam 

partem unius) medietatem pecie terre site# in parochia de Empel in 

loco dicto Heijnxstem inter hereditatem Hermanni Scut filii 

Henrici de Heijmxstem junioris ex uno et inter hereditatem (dg: 

dicti Nijchi) #Hugonis dicti Suartoge# ex alio ut dicebat (dg: 

here) #scilicet illam (dg: terciam partem) medietatem que sita est 

versus hereditatem dicti Hermanni# cum duobus terciis partibus 

aggeris siti in opposito dicte pecie terre inter (dg: he) aggerem 

dicti Hermanni (dg: ex uno) et inter aggerem Hugonis dicti (dg: 

Swartg) Swartoge (dg: ex alio) ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Johanni dicto Wouters #soen (dg: ..)# de Maren ab eodem 

possidendam (dg: pro) pro hereditario censu quatuor librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem solucionis dicti census 

dictus Johannes dimidium juger terre situm in (dg: dicta) parochia 

de Maren in loco dicto in den Alemssche Wert inter hereditatem 

Willelmi de Berze (dg: ex uno et inter) ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de (dg: Lo) Loen ex alio ut dicebat ad pignus 

imposuit promisit super omnia dictas (dg: peciam terre) 

#medietatem (dg: terciam partem) et duas tercias partes aggeris# 

et dimidium iuger terre sufficientes facere. Testes datum supra. 

Tradentur ambe littere dicto Johanni. 

 

BP 1176 f 176r 05 do 28-03-1381. 

Enghelberna gnd van Essche droeg over aan Ghisbertus zv Theodericus 

Vullinc de helft van een stuk land, 3½ morgen groot, tegenover de 

tuin gnd Kesselers Hof, tussen Jacobus Coptiten en Henricus Meester 

enerzijds en de oude Dieze anderzijds, welk stuk land voornoemde 

Enghelberna verworven had van Johannes Becker zvw Johannes Heirde. 

 

Enghelberna dicta de Essche cum tutore (dg: q) medietatem pecie 

terre tria et dimidium iugera terre continentis site in opposito 

orti dicti (dg: K) communiter Kesselers Hof inter hereditatem 

Jacobi Coptiten et Henrici Meester ex uno et inter antiquum 

Dijesam ex alio (dg: s) quam peciam terre dicta Enghelberna erga 

Johannem Becker filium quondam Johannis Heirde acquisiverat prout 

in litteris quas vidimus hereditarie supportavit Ghisberto filio 

Theoderici Vullinc cum litteris et aliis et jure promittens #cum 

tutore# ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 176r 06 do 28-03-1381. 

Voornoemde Enghelberna droeg de andere helft van voornoemd stuk land 

over aan voornoemde Johannes Becker zvw Johannes Heirde. 

 

XX. 

Dicta Enghelberna reliquam medietatem dicte pecie terre 

supportavit Johanni Becker predicto cum litteris et aliis et jure 

promittens cum tutore ut supra. 
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BP 1176 f 176r 07 do 28-03-1381. 

Voornoemde Johannes Becker verklaarde 3 brieven te hebben, tbv hem en 

Ghisbertus Vullinc, waarvan er een begint met “Egidius zv Johannes 

gnd van Ethen”, de tweede met “Johannes gnd Becker” en de derde een 

brief van de stad. 

 

Dictus Johannes Becker palam recognovit se (dg: duas) #3# litteras 

ad opus sui et ad opus dicti Ghisberti Vullinc sub sua certa 

custodia tenere promisit ut in forma quarum littera una incipit 

Egidius filius Johannis dicti de (dg: Ethe) Ethen altera Johannes 

dictus Becker et tercia littera oppidi. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 176r 08 do 28-03-1381. 

Rugherus Cort droeg over aan voornoemde Johannes Becker en Ghisbertus 

zv Theoderici Vullinc de verhuur, aan hem gedaan door voornoemde 

Egidius en zijn vrouw Aleijdis dvw Henricus Molen, van voornoemd 

stukje land, dat hij huurde van voornoemde Egidius en Aleijdis voor 

een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (di 25-12-1380). 

 

Rugherus Cort locacionem sibi factam ab #dicto# Egidio et (dg: 

Aleijde) Aleijde sua uxore filia quondam (dg: Jo) Henrici Molen de 

dicta particula terre mediante qua (dg: locavit) conduxit erga 

dictos Egidium et Aleijdem (dg: -s) dictam peciam terre ad spacium 

sex annorum a festo nativitatis Domini proxime preterito deinceps 

sine medio sequentium ut dicebat supportavit Johanni Becker et 

Ghisberto filio Theoderici Vullinc predictis. Testes Lonijs et 

Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 176r 09 do 28-03-1381. 

Voornoemde Johannes en Ghisbertus beloofden aan voornoemde Rutgherus 

Cort, gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met Kerstmis 6½ 

Brabantse dobbel te betalen. 

 

Dicti Johannes et Ghisbertus promiserunt indivisi super omnia se 

daturos et soluturos dicto Rutghero Cort ad spacium sex annorum 

datum presentem sine medio sequentium anno quolibet eourndem sex 

annorum sex et dimidium Brabant dobbel seu valorem nativitatis 

Domini persolvendos et primo termino nativitatis Domini proxime. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 176r 10 do 28-03-1381. 

Johannes van Enghelen en zijn schoonzoon Johannes van den Elshout 

beloofden aan Rijcoldus Borchgreve 18 oude schilden van Frankrijk of 

Vlaanderen met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381) te betalen. 

 

Johannes de Enghelen et Johannes van den Elshout eius gener 

promiserunt Rijcoldo Borchgreve XVIII aude scilde Francie vel 

Flandrie seu valorem ad Jacobi proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 176r 11 do 28-03-1381. 

(dg: Johannes van der Schaut: een b-erfcijns). 

 

(dg: Johannes van der Schaut hereditarium censum). 

 

BP 1176 f 176r 12 do 28-03-1381. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 152, inv.nr. 1916, 28-03-1381 (in vidimus van 25-09-1542). 

Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Ghisbertus 

Herinc zvw Gerardus Cnoden een n-erfcijns van 10 Brabantse dobbel, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit goederen gnd het Goed te Zande, 
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in Aarle, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Johannes Rover filius quondam domini Gheerlaci Rover militis 

hereditarie vendidit Ghisberto Herinc filio quondam Gerardi Cnoden 

hereditarium censum X Brabant dobbel seu valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex bonis dicti venditoris dictis 

tGoet te Zande sitis in parochia de Arle et ex attinentiis eorum 

universis quocumque ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Lonijs et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 176r 13 do 28-03-1381. 

En hij kan terugkopen gedurende 5 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis 

(di 25-12-1380), met 110 Brabantse dobbel. Opgesteld in de kamer van 

de schrijvers in aanwezigheid van Ywanus van Gravia, Johannes 

Sluijsman van Gheldorp en Henricus van Zulikem. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quinque annorum a festo nativitatis 

Domini preterito deinceps sine medio sequentium semper qu.... sibi 

placuerit cum centum et decem Brabant dobbel seu valore et cum 

pleno censu anni redempcionis et cum arrestadiis si que defecerint 

ut in forma promittens ut in forma. Acta in camera scriptorum 

presentibus Ywano (dg: filio) de Gravia Johanne Sluijsman de 

Gheldorp Henrico de Zulikem datum anno LXXXI mensis marcii die 

XXVIII hora (dg: complete) vesperarum. 

 

BP 1176 f 176r 14 do 28-03-1381. 

Johannes van der Schaut droeg over aan Henricus van de Kelder een 

b-erfcijns van 30 schelling, met Lichtmis in Someren op de 

onderpanden te betalen, gaande uit goederen gnd te Geetscharendijk, 

in Someren. Met achterstallige termijnen. 

 

Solvit 3 plack. 

Johannes van der Schaut hereditarium censum XXXta solidorum quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie purificatione et in Zoemeren 

tradendum supra bona infrascripta ex bonis dictis te 

Gheetscarendijc sitis in parochia de Zoemeren et ex attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis quocumque consistentibus 

sive sitis ut dicebat hereditarie supportavit Henrico de Penu (dg: 

ad opus Johannis de Doerne sartoris) #cum arrestadiis# promittens 

ratam servare. Testes Lonijs et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 176r 15 vr 29-03-1381. 

Godefridus en Willelmus, kvw Willelmus van Beest, en Johannes van der 

Schaut beloofden aan Henricus van Arnem 22½ oude schilden met Sint-

Jan aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

(dg: Henr) Godefridus et Willelmus (dg: f) liberi quondam Willelmi 

de Beest et Johannes van der Schaut promiserunt Henrico de Arnem 

XXII et dimidium aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime persolvenda. Testes Sta et Vere datum sexta post letare. 

 

BP 1176 f 176r 16 vr 29-03-1381. 

De eerste twee zullen Johannes schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Duo primi servabunt Johannem indempnem. Testes datum supra. 
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1176 mf5 C 07 f.176v. 

 Sexta post letare: vrijdag 29-03-1381. 

 Sabbato post letare: zaterdag 30-03-1381. 

 Quarta post judica: woensdag 03-04-1381. 

 Quinta post Judica: donderdag 04-04-1381. 

 

BP 1176 f 176v 01 vr 29-03-1381. 

Johannes Cleijberch verkocht aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem 

een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) 4 morgen land in Berghem, ter plaatse gnd 

in het Megense Winkel, tussen Gerardus Lambrechts soen enerzijds en 

Robbertus Huben soen van Moenle anderzijds, (2) de helft in 5 morgen 

land in het gebied van Megen, in Haaren, ter plaatse gnd in de Oude 

Kamp, tussen erfgoed van de graaf van Megen enerzijds en Ghisbertus 

heren Gherijts soen anderzijds. 

 

Johannes Cleijberch hereditarie vendidit Godefrido filio quondam 

Andree de Berlikem hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradendam ex quatuor iugeribus terre sitis in parochia de 

Berchen in loco dicto int Meghenssche Winckel inter hereditatem 

Gerardi Lambrechts soen ex uno et inter hereditatem Robberti Huben 

soen de Moenle ex alio item ex (dg: tribus iugeribus terre duobus 

hont vel circiter minus sitis #duobus et dimidio) medietate ad 

dictum venditorem spectante in quinque iugeribus terre# sitis in 

territorio de Megen in parochia de Haren in loco dicto inden Auden 

Camp inter hereditatem comitis de Megen ex uno et inter 

hereditatem Ghisberti heren Gherijts soen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem. Testes (dg: Sta et Lonijs) Lonijs et Boud datum 

sexta post letare. 

 

BP 1176 f 176v 02 vr 29-03-1381. 

Ghisbertus die Voeget en Ghisbertus Lijsscap de jongere beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 32 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande 

(ma 24-06-1381; 2+30+31+24=87 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Ghisbertus die Voeget et Ghisbertus Lijsscap junior promiserunt 

Philippo Jozollo etc XXXII aude scilde Francie ad nativitatis 

Johannis proxime persolvenda sub pena III. Testes Boud et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 176v 03 vr 29-03-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 176v 04 za 30-03-1381. 

Johannes van Wetten en Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 20 gulden peter met Sint-Jan aanstaande (ma 24-

06-1381; 1+30+31+24=86 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Wetten et Arnoldus Sta de Penu promiserunt Philippo 

Jozollo etc XX gulden peter ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos sub pena II. Testes Sta predictus et Lijsscap datum 

sabbato post letare. 

 

BP 1176 f 176v 05 za 30-03-1381. 

Johannes Scillinc van Helmont en Johannes van Wetten beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 40 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande 
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(ma 24-06-1381; 1+30+31+24=86 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes Scillinc de Helmont et Johannes de Wetten promiserunt 

Philippo Jozollo etc XL aude scilde Francie ad nativitatis 

Johannis proxime persolvenda sub pena IIII. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 176v 06 za 30-03-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 176v 07 za 30-03-1381. 

Johannes van Enghelen en Gheerlacus zv Wellinus Rover beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 68 Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (ma 

24-06-1381; 1+30+31+24=86 dgn) te betalen, op straffe van 6. 

 

Johannes de Enghelen et Gheerlacus filius Wellini Rover 

promiserunt Philippo Jozollo etc LXVIII Brabant dobbel ad Johannis 

proxime persolvenda sub pena sex. Testes (dg: datum Lonijs et) 

Boud (dg: datum s) et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 176v 08 za 30-03-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 176v 09 za 30-03-1381. 

Elizabeth dvw Ghevardus van der Heijden verkocht aan Egidius van de 

Doorn, tbv de armen in het Groot Gasthuis in Den Bosch, naast de 

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

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1/3 deel in een 

huis, erf en tuin, die waren van voornoemde wijlen Ghevardus, in de 

dingbank van Gemert, tussen Mijchael van der Heelderdonc enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, (2) 4 lopen roggeland aldaar, tussen 

voornoemde Mijchael enerzijds en Henricus zv voornoemde Ghevardus 

anderzijds, (3) 2 lopen roggeland, aldaar, beiderzijds tussen 

voornoemde Henricus, (4) 2 bunder beemd aldaar, tussen voornoemde 

Mijchael enerzijds en voornoemde Henricus anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns. Verkoopster en met haar Hermannus zvw Theodericus 

molenaar van Vucht beloofden de onderpanden van waarde te houden. 

Voornoemde Elizabeth verklaarde de koopsom te hebben ontvangen. 

 

Elizabeth filia quondam Ghevardi van der Heijden cum tutore 

hereditarie vendidit Egidio de Spina ad opus pauperum pro 

quocumque tempore futuro decumbentium et eg#o#tantium in (dg: .) 

maiori hospitali sito in oppido de Busco iuxta portam captivorum 

ibidem #hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco# solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam 

ex (dg: medietate domus) #tercia parte# ad dictam venditricem 

spectante in domo area et orto (dg: dicti) que fuerant dicti 

quondam Ghevardi sitis in (dg: p) jurisdictione de Ghemert inter 

hereditatem Mijchaelis van der Heelderdonc ex uno et inter 

communem plateam ex alio atque ex quatuor lopinatis terre 

#siliginee# sitis ibidem inter hereditatem dicti Mijchaelis ex uno 

et inter hereditatem Henrici filii dicti Ghevardi ex alio atque ex 

duabus lopinatis terre siliginee sitis ibidem inter hereditatem 

dicti Henrici (dg: ex) ex utroque latere coadiacentem item ex 

duobus bonariis prati sitis (dg: in dicta p) ibidem inter 

hereditatem dicti Mijchaelis ex uno et inter hereditatem dicti 
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Henrici ex alio ut dicebat promittens cum tutore super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi exinde solvendo promisit insuper cum tutore et 

#cum# ea Hermannus filius quondam Theoderici multoris de Vucht 

indivisi super omnia habita et habenda sufficientem facere tali 

condicione quod illi pro tempore quocumque futuro constituentur et 

eligentur ab oppido de Busco ad regendum dictum hospitale seu bona 

dictorum pauperum quolibet anno futuro recipient et levabunt 

#dictam paccionem# ad opus pauperum (dg: pro) ?eg#o#tantium et 

decumbentium in dicto hospitali pro quocumque tempore futuro et ad 

opus fruitionem et utilitatem (dg: ..) eorundem pauperum 

decumbentium et ?eg#o#tantium pro quocumque tempore futuro 

convertent et eisdem pauperibus pie distribuent et ministrent 

annuatim et non alias quovismodo sub stricto judicio animarum 

suarum (dg: testes Sta et Scilder datum supra). Quo facto dicta 

Elizabeth recognovit (dg: Johannes filius quondam Godefridi de 

Erpe) sibi de pretio huiusmodi emptionis fore satisfactam. Testes 

Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 176v 10 za 30-03-1381. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 176v 11 wo 03-04-1381. 

Henricus Koevoet van Straten droeg over aan zijn broer Godefridus 

Punder 3 vaten en 2 tonnen wijn, circa 24 aam omvattend, in Den 

Bosch, in de kelder van Arnoldus van Andel en van Ghisbertus van 

Vlochoven. 

 

Solvit. 

Henricus Koevoet de Straten (dg: .) tria vasa (dg: ..) plena vini 

et duas tonnas plenas vini continentes inter se XXIIII amas vel 

circiter consistentes #in Busco# in penu Arnoldi de Andel et 

Ghisberti de Vlochoven ut dicebat supportavit (dg: Wa Waltero) 

Godefrido Punder suo fratri. Testes Boud et Scilder datum quarta 

post judica. 

 

BP 1176 f 176v 12 wo 03-04-1381. 

Hermannus Scut Willems soen en zijn broer Denkinus beloofden aan 

Johannes van Eijcke de oudere 37 Hollandse dobbel met Sint-Martinus 

aanstaande (ma 11-11-1381) te betalen. 

 

Hermannus Scut Willems soen et Denkinus eius frater promiserunt 

Johanni de Eijcke seniori XXXVII Hollant dobbel ad Martini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 176v 13 wo 03-04-1381. 

(dg: Johannes Wrede van Herpen). 

 

(dg: Johannes Wrede de Herpen Herpen). 

 

BP 1176 f 176v 14 do 04-04-1381. 

Theodericus Writer van Vechel beloofde aan Ywanus Stierken, tbv 

Johannes van Rucven zvw Willelmus van Rucven, een erfpacht van 4 mud 

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

goederen van voornoemde Theodericus, in Nuland, ter plaatse gnd 

Wilshuizen, tussen Ghibo Sceijvel enerzijds en de gemeint anderzijds. 
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(dg: Henricus) Theodericus Writer de Vechel promisit super habita 

et habenda Ywano Stierken ad opus Johannis de Rucven filii quondam 

Willelmi de Rucven quod ipse Theodericus dabit et exsolvet dicto 

Johanni de Rucven hereditariam paccionem quatuor modiorum 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificatione et in Busco 

tradere ex bonis dicti Theoderici sitis in parochia de (dg: 

Roesmalen in loco) Nuwelant in loco dicto Wilshusen inter 

hereditatem Ghibonis Sceijvel ex uno et inter communitatem ex alio 

et ex attinentiis dictorum bonorum universis ut promisit super 

habita et habenda sufficientem facere. Testes Lijsscap et Vere 

datum (dg: supra) quinta post Judica. 

 

BP 1176 f 176v 15 do 04-04-1381. 

Henricus zv Henricus gnd Paedse beloofde aan zijn voornoemde vader 

Henricus (1) een lijfpacht van 2 mud rogge, maat van Boxtel, in 

Boxtel, aan het huis van voornoemde Henricus Paedse, te leveren, een 

helft met Sint-Remigius en de andere helft met Lichtmis, voor het 

eerst met Sint-Remigius over een jaar (wo 01-10-1382), (2) een 

lijfrente van 24 plakken van Holland en een ....... naar de ?staat 

van voornoemde Henricus Paedse met Sint-Remigius, voor het eerst over 

een jaar (wo 01-10-1382), gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Henricus filius Henrici dicti Paedse promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum dicto Henrico suo patri vitalem 

pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Bucstel anno 

quolibet ad vitam dicti #Henrici# Paedse et non ultra mediatim 

Remigii et mediatim purificatione et pro primo termino a Remigii 

#proxime# ultra annum #et in (dg: Busco) Buxstel ad domum dicti 

Henrici Paedse tradendam# atque vitalem pensionem XXIIII placken 

Hollandie et unam ....... statui dicti (dg: Johannis) Henrici 

Paedse pro tempore congruente Remigii et primo termino a Remigii 

proxime ultra annum ex omnibus suis bonis habitis et habendis. 

Testes Lonijs et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 176v 16 do 04-04-1381. 

Henricus Loze beloofde aan Ygrammus van Doerne, tbv de abt van Berna, 

20 oude schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381) te 

betalen. 

 

Henricus Loze promisit Ygrammo de Doerne ad opus (dg: opus) 

abbatis de Berna XX aude scilde ad Remigii proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 176v 17 do 04-04-1381. 

Johannes zvw Mathijas molenaar van Buxstel en zijn broer Theodericus 

beloofden aan Laurencius zvw Arnoldus Bollekens soen 44 lichte 

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

Remigius aanstaande (di 01-10-1381) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Mathije multoris #de Buxstel# et 

Theodericus eius frater promiserunt Laurencio filio quondam 

Arnoldi Bollekens soen XLIIII licht scilde scilicet XII Hollant 

placken pro scilt computato ad Remigii proxime persolvenda. Testes 

Vere et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 176v 18 do 04-04-1381. 

Johannes van Bucstel zvw Johannes gnd Paep Jan, Johannes Proeft van 

Bucstel en Arnoldus Vere beloofden aan Philippus Jozollo etc 172 oude 

Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381; 26+31+24=81 
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dgn) te betalen op straffe van 10. 

 

Johannes de Bucstel filius quondam Johannis dicti Paep Jan (dg: 

Arnoldus) Johannes Proeft de Bucstel Arnoldus Vere promiserunt 

Philippo Jozollo etc centum et LXXII aude scilde Francie ad 

nativitatis Johannis proxime persolvenda sub pena X. Testes 

Scilder et Auden datum supra. 

 

BP 1176 f 176v 19 do 04-04-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios (dg: i) indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 176v 20 do 04-04-1381. 

Willelmus Lobbeken van Erpe verkocht aan Arnoldus zvw Johannes van 

Loe een n-erfcijns van 20 schelling, licht geld waarvoor in Erp brood 

en bier worden gekocht, met Pasen te betalen, voor het eerst over een 

jaar, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen van 

voornoemde verkoper, in Erp, tussen Ghibo uten Waude enerzijds en kvw 

Emondus schoenmaker anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 

40 schelling voornoemd geld aan voornoemde koper. 

 

Solvit. 

Willelmus Lobbeken de Erpe hereditarie vendidit Arnoldo filio 

quondam Johannis de Loe hereditarium censum XX solidorum levis 

monete pro qua tempore panis et cervisia communiter in Erpe (dg: 

Erpe) ementur solvendum hereditarie pasce et pro primo termino 

ultra annum ex domo et orto et hereditatibus eis adiacentibus (dg: 

sitis) dicti venditoris sitis in parochia de Erpe inter 

hereditatem Ghibonis Uten Waude ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Emondi sutoris ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario (dg: 

h) censu (dg: dicte) XL solidorum dicte monete prefato emptori 

prius solvendo. Testes Vere et Scilder datum supra. 

 

1176 mf5 C 08 f.177. 

 Quinta post Judica: donderdag 04-04-1381. 

 anno LXXXI mensis aprilis die quarta: donderdag 04-04-1381. 

 Sexta post misericordiam: vrijdag 03-05-1381. 

 

BP 1176 f 177r 01 do 04-04-1381. 

Theodericus zvw Heijmericus van Boevenrode droeg over aan Gerardus 

Mertens soen de helft in de helft van een akker gnd die Heuvel, in 

Sint-Oedenrode, tussen voornoemde Gerardus Mertens soen enerzijds en 

Rodolphus gnd Roef zv Weijndelmoedis gnd Maes anderzijds, welke helft 

van de akker Johannes zvw voornoemde Heijmericus verkocht had aan 

zijn voornoemde broer Theodericus en aan Petrus gnd van den Placke. 

 

Theodericus filius quondam Heijmerici de Boevenrode medietatem ad 

se spectantem in medietatem agri terre dicti communiter die Hoevel 

siti in parochia de Rode sancte Ode (dg: de) Ode inter hereditatem 

Gerardi Mertens soen ex uno et inter hereditatem Rodolphi dicti 

Roef filii Weijndelmoedis dicte Maes ex alio quam medietatem dicti 

agri Johannes filius dicti quondam Heijmerici (dg: pro) vendiderat 

dicto Theoderico suo fratri et Petro dicto van den Placke prout in 

litteris hereditarie (dg: ve) supportavit Gerardo Mertens soen 

predicto cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Boud et Scilder datum 

supra. 
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BP 1176 f 177r 02 do 04-04-1381. 

Johannes zvw Erenbertus van der Scoervoert verkocht aan Henricus zvw 

Johannes van Warghershusen een stuk land in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd Schoorvoort, tussen Johannes van den Zande enerzijds en 

voornoemde Henricus anderzijds. 

 

Johannes (dg: de) filius quondam Erenberti van der Scoervoert 

peciam terre (verbeterd uit: perre) sitam in parochia (dg: sancti) 

de Vucht sancti Petri in loco dicto Scoervoert inter hereditatem 

Johannis van den Zande ex uno et inter hereditatem Henrici filii 

quondam Johannis de Warghershusen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Henrico promittens warandiam et obligationem 

deponere. 

 

BP 1176 f 177r 03 do 04-04-1381. 

Johannes Matheus soen witlederbereider verkocht aan Godefridus Peters 

soen van der Woerd 5 hont land in Empel, ter plaatse gnd op den 

Heuvel, tussen Henricus Lemmens soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, belast met 12½ schelling geld aan de heer van Meerwijk, 1 

roede dijk, gelegen tussen de dijk van Arnoldus Hoernken enerzijds en 

de dijk van Johannes Lu anderzijds, waterlaten, sloten en sluizen. 

 

Johannes Matheus soen (dg: d) preparator coreorum alborum (dg: 

quiq) quinque hont terre sita in parochia de Empel in loco dicto 

op den Hoevel inter hereditatem Henrici Lemmens soen ex uno et 

inter communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Godefrido Peters soen van der Woerd promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis XIIJ solidis monete domino de (dg: 

Ghe) Meerwijc et (dg: agg) virgata (dg: terre) #aggeris# ad dicta 

quinque hont terre spectante sita inter aggerem Arnoldi Hoernken 

(dg: ex uno) inter aggerem Johannis Lu atque aqueductibus et 

fossatis et slusis ad hoc de jure spectantibus. Testes Boud et 

Scilder datum quinta post judica. 

 

BP 1176 f 177r 04 do 04-04-1381. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Johannes Matheus soen 

een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

(1) voornoemde 5 hont land, (2) een huis en tuin van voornoemde 

Godefridus, in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd die Woerd, 

tussen Tielmannus gnd Tiel van der Woerd enerzijds en Hermannus gnd 

die Lange anderzijds. 

 

Dictus Godefridus promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 

(dg: -s) Matheus soen (dg: se) hereditarium censum quatuor (dg: 

hereditarium censum) librarum (dg: librarum) monete hereditarie 

nativitatis Domini ex dictis quinque hont terre et ex domo et orto 

dicti Godefridi sitis in jurisdictione de Empel in loco dicto die 

Woerd inter hereditatem Tielmanni dicti Tiel van der Woerd ex uno 

et inter hereditatem Hermanni dicti die Lange ex alio ut dicebat 

et promisit super omnia sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 177r 05 do 04-04-1381. 

Gerardus van Panhehel van Macharen verkocht aan Rutgherus zvw 

Gobelinus Zasman van Maesboemel ½ morgen land in Oss, in de hoeve van 

Henricus gnd Henssen soen, tussen Aleijdis Arts enerzijds en Henricus 

Snellart anderzijds. 

 

Gerardus de (dg: Pand) Panhehel de Macharen dimidium iuger terre 

situm in parochia de Os in manso Henrici dicti Henssen soen inter 

hereditatem Aleijdis Arts ex uno et inter hereditatem Henrici 

Snellart ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Rutghero filio 
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quondam Gobelini Zasman de Maesboemel promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum. 

 

BP 1176 f 177r 06 do 04-04-1381. 

Johannes Colen soen deed tbv Henricus Steijmpel afstand van (1) de 

helft van huizen en tuinen van wijlen zijn moeder Heijlwigis, gelegen 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Poeldonk, te weten 

van de helft richting de plaats gnd Rendonk, (2) een stuk beemd gnd 

Kalverhof, aldaar, tussen voornoemde Johannes Colen soen enerzijds en 

Arnoldus Didden soen anderzijds, (3) een weg behorend bij voornoemd 

stuk beemd, aldaar lopend van de gemene weg naar voornoemd stuk 

beemd. Voornoemde Hernricus mag voornoemd stuk beemd omwallen 

richting erfgoed van voornoemde Johannes Colen soen, aldaar gelegen 

naast een gemene weg. 

 

Johannes Colen soen super medietate (dg: domus) domorum et ortorum 

quondam Heijlwigis sue matris sitorum infra libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum Poeldonc scilicet super illa medietate que 

sita est versus locum dictum Rendonc atque super pecia prati dicta 

Calverhof sita ibidem inter hereditatem dicti Johannis Colen (dg: 

ex) soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Didden soen ex alio 

et super via spectante ad dictam peciam prati (dg: tendente) sitam 

ibidem (dg: sit) tendente a communi plateam ad dictam peciam prati 

ut dicebat ad opus (dg: dicti) Henrici Steijmpel renunciavit 

promittens ratam servare tali condicione quod dictus Hernricus 

libere poterit (dg: suos coe) dictam peciam prati #circumvallare# 

beheijmen ad hereditatem dicti Johannis Colen soen ibidem sitam 

iuxta communem plateam. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 177r 07 do 04-04-1381. 

Franco Herinc zvw Goeswinus gnd Vrancken soen verklaarde ontvangen te 

hebben 10 dobbel mottoen, geld van Vilvoorde, die Johannes van Zonne 

zvw Johannes Zeelmaker aan hem beloofd had afgelopen Sint-Jacobus (wo 

25-07-1380) te betalen. 

 

Franco (dg: Herin) Herinc filius quondam Goeswini dicti Vrancken 

soen palam recognovit sibi fore satisfactum a decem dobbel (dg: 

monete #dobbel) mottoen# monete Filfordie quos Johannes de Zonne 

filius quondam Johannis Zeelmaker sibi promiserat in festo Jacobi 

proxime preterito prout (dg: in litteris) hic et alia in litteris 

scabinorum continentur. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 177r 08 do 04-04-1381. 

Franco van Ghestel zv Willelmus ev Margareta dvw Arnoldus van Kigloe 

droeg over aan Henricus Dicbier heer van Mierlo alle goederen, die 

aan hem en voornoemde Margareta gekomen waren na overlijden van 

Roverus van Kigloe bvw voornoemde Arnoldus, gelegen onder Mierlo en 

Someren of elders. 

 

Franco de Ghestel filius Willelmi maritus et tutor legitimus ut 

asseerebat Margarete sue uxoris filie quondam Arnoldi de Kigloe 

omnia et singula bona sibi et dicte Margarete sue uxori de morte 

quondam Roveri de Kigloe fratris olim dicti quondam Arnoldi 

successione advoluta quocumque locorum infra parochias de Mierle 

et de Zoemeren (dg: consistentia sive si) aut alibi quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit 

(dg: s) Henrico (dg: de Mierle) Dicbier domino de Mierle 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. {Er is een “haal” geplaatst vanaf het einde 

van BP 1176 f 177r 08 tot aan BP 1176 f 177r 19}. 
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BP 1176 f 177r 09 do 04-04-1381. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Franco 12 Brabantse 

dobbel met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Franconi XII Brabant dobbel ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 177r 10 do 04-04-1381. 

Theodericus Splittaf gaf uit aan Johannes Nerinc bakker de helft in 

een hoeve van wijlen Arnoldus gnd Godens soen, in Tilburg, naast een 

zekere wijlen Wisscart, met een gemene weg ertussen; de uitgifte 

geschiedde voor (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 40 

schelling geld aan de abdij van Berne, (3) een b-erfcijns van 14 

schelling aan de priesters van de kerk van de begijnen in Den Bosch, 

(4) een b-erfcijns van 3 schelling geld aan de infirmerie van het 

Groot Begijnhof in Den Bosch, en thans voor (5) een n-erfpacht van 3 

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

 

Theodericus Splittaf medietatem ad se spectantem ut dicebat in 

#quodam# manso quondam Arnoldi dicti Godens soen sito in parochia 

de Tilborch (dg: cum suis attinentiis) contigue iuxta hereditatem 

cuiusdam quondam dicti Wisscart quadam communi platea interiacente 

ut dicebat cum attinentiis universis dicte medietatis universis et 

singulis quocumque locorum #tam infra dictam parochiam quam extra 

eandem# consistentibus sive sitis ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni Nerinc #pistori# (dg: pro) ab eodem hereditarie 

possidendam pro #censu domini ducis exinde solvendo et pro# 

hereditario censu XL solidorum monete conventui de Berna et 

hereditario censu XIIII solidorum presbitris ecclesie beghinarum 

in Busco (dg: in Busco) et hereditario censu (dg: X) trium 

solidorum monete infirmarie maioris curie beginarum in Busco (dg: 

exi dandis) exinde solvendis dandis a dicto Johanne hereditarie 

atque pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in Busco 

tradenda ex premissis promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 177r 11 do 04-04-1381. 

Ywanus van Gravia verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ywanus de Gravia prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 177r 12 do 04-04-1381. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid van schepenen, hr Reijnerus Eelkini, 

Laurencius Boijen en Godefridus van Wesel. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus (dg: domino) scabinis 

et domino Reijnero Eelkini Laurencio Boijen Godefrido de Wesel. 

Acta in camera scriptorum (dg: pre) anno LXXXI mensis aprilis die 

quarta hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 177r 13 do 04-04-1381. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Theodericus 15 Brabantse 

dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Theoderico XV Brabant dobbel seu 

valorem (dg: nativitatis Johannis et XVI Brabant dobbel #seu 

valorem#) nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1176 f 177r 14 do 04-04-1381. 

Gerardus van Herlaer, Johannes van der Hage, Nijcholaus Arts soen, 

Nijcholaus Denkens soen uijt Vinckel en Willelmus zvw Johannes Funsel 

beloofden aan hr Reijnerus Eelkini priester 36 Brabantse dobbel met 

Pasen aanstaande (zo 14-04-1381) te betalen. 

 

Gerardus de Herlaer Johannes van der Hage Nijcholaus Arts soen 

Nijcholaus Denkens soen uijt Vinckel et Willelmus filius quondam 

Johannis Funsel promiserunt domino Reijnero Eelkini presbitro 

XXXVI Brabant dobbel seu valorem in auro (dg: .......) in festo 

pasce proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 177r 15 do 04-04-1381. 

Lambertus gnd van der Eghelvoert en Johannes gnd Bijsscops soen ev 

Margareta sv voornoemde Lambertus verkochten aan Henricus Tonghelaer 

en Willelmus Dierken (1) alle goederen, die aan voornoemde Lambertus, 

Johannes en Margareta en aan hun kinderen gekomen waren na overlijden 

van Heijlwigis van der Rijt, (2) 2 stukken land in Boxtel, ter 

plaatse gnd Tongeren, (2a) beiderzijds tussen Nijcholaus van Derpe, 

(2b) tussen Johannes Gheenkens soen enerzijds en een gemene steeg 

anderzijds. 

 

Fi. 

Lambertus dictus van der Eghelvoert et Johannes dictus Bijsscops 

soen maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris (dg: fi) 

sororis dicti Lamberti omnia et singula bona dictis Lamberto 

Johanni et Margarete ac eorum liberis (dg: de #post) ex# morte 

(dg: qu) Heijlwigis van der Rijt successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebant (dg: hereditarie 

supportaverunt vendiderunt Henrico de) atque duas pecias terre 

sitas in parochia de Bucstel ad locum dictum Tongeren quarum una 

inter hereditatem Nijcholai de Derpe ex utroque latere et altera 

inter hereditatem Johannis Gheenkens soen ex uno et inter communem 

stegam ex alio #site sunt# ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Henrico Tonghelaer et Willelmo Dierken promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte eorum et suorum liberorum deponere. 

Testes Boud et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 177r 16 do 04-04-1381. 

Arnoldus van Berze verkocht aan Gerardus van Gheffen een lijfpacht 

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

een stuk land gnd Andries Brake van Kuijc, in Hees, naast de plaats 

gnd Schoot enerzijds en een gemene steeg anderzijds. 

 

Arnoldus de Berze legitime vendidit Gerardo de Gheffen vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dicti Gerardi et non ultra nativitatis Domini ex 

pecia terre dicta Andries Brake van Kuijc sita in parochia de Hees 

iuxta locum dictum (dg: d) Scoet ex uno et inter (dg: he 

communitatem) communem stegam ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere et 

cum mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 177r 17 do 04-04-1381. 

Arnoldus zvw Godefridus gnd Groten soen van Woensel verkocht aan 

Gerardus van den Doren een n-erfcijns van 50 schelling geld, een 

helft te betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, voor 

het eerst met Sint-Remigius (di 01-10-1381), gaande uit een huis en 

erf in Den Bosch, over het kerkhof van Sint-Jan, tussen erfgoed van 
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Alardus van Berlikem enerzijds en erfgoed van Johannes van Os die 

Zegher anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 20 schelling 

voornoemd geld. 

 

Arnoldus (dg: dictus d) filius quondam Godefridi dicti Groten soen 

de Woensel hereditarie vendidit Gerardo de Spina hereditarium 

censum L solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Remigii 

et mediatim pasce #et pro primo# (dg: et medietatem) Remigii ex 

domo et area sita in Busco ultra cymiterium sancti Johannis inter 

hereditatem Alardi de Berlikem ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Os die Zegher ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu XX 

solidorum dicte monete exinde prius solvendo ?et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 177r 18 do 04-04-1381. 

Johannes van Gorichem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Gorichem prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 177r 19 vr 03-05-1381. 

Johannes van den Dijk verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Er is een “haal” geplaatst vanaf het einde van BP 1176 f 177r 08 

tot aan BP 1176 f 177r 19}. 

+. 

Johannes de Aggere prebuit et reportavit. Testes Sta et Lonijs 

datum sexta post miam. 

 

1176 mf5 C 09 f.177v. 

 Sexta post Judica: vrijdag 05-04-1381. 

 Sabbato post judica: zaterdag 06-04-1381. 

 Tercia post palmarum: dinsdag 09-04-1381. 

 

BP 1176 f 177v 01 vr 05-04-1381. 

Willelmus van Mulsel verkocht aan Gerardus van Eijcke zvw Henricus 

Posteel de helft van een erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen van 

Johannes gnd van Achel zvw Johannes van Achel, welke helft voornoemde 

Willelmus verworven had van Gerardus Hacken. 

 

Willelmus de (dg: Mulsch) Mulsel medietatem annue et hereditarie 

paccionis quatuor modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

anno quolibet hereditarie purificatione et in Buscoducis tradende 

et deliberande ex omnibus et singulis bonis Johannis dicti de 

Achel filii quondam Johannis de Achel quocumque locorum 

consistentibus sive sitis quam medietatem dicte paccionis dictus 

Willelmus erga Gerardum Hacken acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Gerardo de Eijcke filio quondam Henrici 

Posteel supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et 

Scilder datum sexta post Judica. 

 

BP 1176 f 177v 02 vr 05-04-1381. 

Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Globo prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 177v 03 vr 05-04-1381. 

Henricus van Best zvw Johannes van Best ev Sophija dv Johannes gnd 

Ulman de oudere droeg over aan Johannes Hugen leerbewerker een 
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erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een erfpacht van 3½ mud 

rogge, Bossche maat, die Arnoldus van Haenwijc met Lichtmis in Den 

Bosch moet leveren aan voornoemde Johannes Ulman, gaande uit 

erfgoederen in Gestel bij Herlaer, welke pacht van 1 mud aan 

voornoemde Henricus met Sophija was geschonken door voornoemde 

Johannes Ulman. 

 

Henricus de Best filius quondam Johannis de Best (dg: 

hereditariam) maritus et tutor legitimus ut asserebat Sophije sue 

uxoris filie Johannis dicti Ulman senioris hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco ex annua et hereditaria 

paccione trium et dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam 

Arnoldus #de# Haenwijc dicto Johanni Ulman solvere tenetur 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex quibusdam 

hereditatibus in parochia de Ghestel prope Herlaer sitis 

supportatam dicto Henrico a dicto Johanne Ulman cum dicta Sophija 

nomine dotis ad jus oppidi de Busco prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Hugen frunitori cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Boud et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 177v 04 vr 05-04-1381. 

Voornoemde Henricus van Best zvw Johannes van Best ev Sophija dv 

Johannes gnd Ulman de oudere droeg over aan voornoemde Johannes Hugen 

leerbewerker een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 2 stukken land in Gestel bij 

Herlaer, (1a) gnd die Hazenberg, (1b) dat Stertstuk, (2) een huis45 

en erf in Den Bosch, op de Vughterdijk, tussen erfgoed van Walterus 

Bierman enerzijds en erfgoed van Rodolphus Polslauwer anderzijds, 

welke pacht aan voornoemde Henricus en zijn vrouw Sophia was 

geschonken door voornoemde Johannes Ulman. 

 

Dictus Henricus de Best (dg: hereditariam) ut supra hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Johannis et in Busco tradendam ex duabus 

peciis terre sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer quarum una 

dicta est die Hasenberch et altera die (dg: d) Stertstucke 

nuncupata est atque ex domo et area sita in Busco supra aggerem 

Vuchtensem inter hereditatem Walteri Bierman ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi Polslauwer ex alio supportatam (dg: sibi) 

dicto Henrico a dicto Johanne (dg: Ult) Ulman cum dicta Sophia ut 

supra hereditare supportavit dicto Johanni Hugen cum litteris et 

aliis et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 177v 05 vr 05-04-1381. 

Johannes Hugen leerbewerker ev Gertrudis dvw Johannes van Best gaf 

uit aan Henricus van Best zvw voornoemde Johannes van Best de helft, 

die aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van de ouders van 

voornoemde Gertrudis, in een hoeve lands in Berghem, waarin Henricus 

gnd Scarleije woont, welke hoeve voornoemde wijlen Johannes van Best 

gekocht had van Henricus van Laer; de uitgifte geschiedde voor een 

erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Ter meerdere zekerheid werd ook de andere helft tot 

onderpand gesteld. Zodra voornoemde Henricus de pacht op andere 

erfgoederen heeft gevestigd, gelegen onder het gebied van de hertog 

van Brabant, binnen 3 mijl vanaf Den Bosch, zullen voornoemde 

Henricus en voornoemde hoeve ontlast zijn. 

 

                         
45 Zie → BP 1177 f 375v 03 vr 09-08-1387, overdracht van de helft in 

1/3 deel in dit huis. 
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Johannes Hugen frunitor maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Gertrudis sue uxoris filie quondam Johannis de Best medietatem 

(dg: sibi) ad se et suam uxorem predictam de morte quondam 

parentum dicte Gertrudis successione advolutam in manso terre sito 

in Berchghen in quo manso Henricus dictus Scarleije residet cum 

omnibus et singulis dicti mansi attinentiis tam in humido quam in 

sicco in duro et in molli consistentibus quem mansum terre cum 

suis attinentiis predictis dictus quondam Johannes de Best erga 

Henricum de Laer acquisiverat emendo prout (dg: di) in litteris 

(dg: here) simul cum dictis litteris et jure dedit ad hereditariam 

paccionem Henrico de Best filio dicti quondam! de Best ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione (dg: d) sex 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificatione et in Busco tradenda ex dicta medietate promittens 

ratam servare et obligationem deponere #et alter repromisit# et ad 

maiorem securitatem reliquam medietatem ad pignus imposuit et tali 

condicione quod quando dictus Henricus dictam paccionem 

assignaverit supra alias hereditates ad hoc satis securas infra 

territorium domini ducis Brabantie #infra tres leucas ab oppido de 

Busco# sitas extunc dictus Henricus et (dg: eius) mansus predictus 

cum suis attinentiis erunt quiti. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 177v 06 vr 05-04-1381. 

Voornoemde Henricus van Best zvw Johannes van Best ev Sophija dv 

Johannes gnd Ulman de oudere droeg over aan Elizabeth ndvw Alardus 

Becker (1) een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Thomas-

Apostel in Den Bosch te betalen, gaande uit (1a) ½ bunder beemd in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, beiderzijds naast de beemd van 

Beijs gnd Coelborner, (1b) 12 lopen roggeland, in Loon, beiderzijds 

naast Petrus gnd Gheerwijn, welke cijns aan voornoemde Henricus en 

voornoemde Sophija was overgedragen door voornoemde Johannes Uleman, 

(2) een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Thomas-Apostel in 

Den Bosch te betalen, gaande uit (2a) een stuk land, 6 lopen groot, 

in Loon, (2b) 4 bunder heide in Loon, naast Johannes gnd Spadebate, 

welke cijns aan voornoemde Henricus en voornoemde Sophia was 

overgedragen door voornoemde Johannes Ulman. 

 

Dictus Henricus de Best ut supra hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie (dg: Thon) in die Thome apostoli et 

in Busco tradendum de dimidio bonario prati sito in parochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Udenhout contigue iuxta (dg: here) 

pratum Beijs dicti Coelborner ex utroque latere coadiacens et de 

duodecim lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Loen 

contigue iuxta hereditatem Petri dicti Gheerwijn ex utroque latere 

supportatum dicto Henrico cum dicta Sophija ut supra a dicto 

Johanne (dg: Ult) Uleman atque hereditarium censum XXti solidorum 

monete solvendum in festo beati Thome apostoli et #in# Busco 

tradendum de quadam pecia terre sex lopinatas terre annuatim in 

semine capiente sita in parochia de Loen et de quatuor bonariis 

merice sitis in dicta parochia de Loen contigue iuxta hereditatem 

Johannis dicti Spadebate supportatum dicto Henrico (dg: d) cum 

dicta Sophia ut supra a dicto Johanne Ulman prout in litteris 

hereditarie (dg: ven) supportavit (dg: Ag) Elizabeth filie 

naturalis quondam Alardi (dg: pistoris) Becker cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 177v 07 za 06-04-1381. 

Johannes gnd Corstiaens en Johannes gnd Zobbe van Goerle ev Jutta dv 

eerstgenoemde Johannes verkochten aan Gerardus gnd Jacobs soen van 

Houwenningen een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 
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in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve van voornoemde Johannes 

Corstiaens, in Tilburg, ter plaatse gnd Broekhoven. 

 

Johannes dictus Corstiaens et Johannes dictus Zobbe de Goerle 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Jutte sue uxoris filie 

(dg: dicti) primodicti Johannis hereditarie vendiderunt Gerardo 

dicto Jacobs soen van Houwenningen hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex manso dicti Johannis 

#Corstiaens# sito in parochia de Tilborch ad locum dictum 

Broechoven et ex attinentiis dicti mansi singulis et universis 

quocumque consistentibus et sitis ut dicebant promittentes 

indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere. 

Testes Lonijs et Ouden datum sabbato post judica. 

 

BP 1176 f 177v 08 di 09-04-1381. 

Voornoemde koper droeg voornoemde pacht over aan voornoemde Johannes 

Corstiaens. 

 

+. 

Dictus emptor dictam paccionem supportavit dicto Johanni 

Corstiaens promittens ratam servare. Testes Boud et Scilder datum 

tercia post palmarum. 

 

BP 1176 f 177v 09 za 06-04-1381. 

Voornoemde Johannes Zobbe ev Jutta dv Johannes gnd Corstiaens deed 

tbv voornoemde Johannes Corstiaens afstand van alle goederen, die 

voornoemde Johannes Corstiaens thans bezit, of later verwerft. Hij 

beloofde voornoemde Johannes Corstiaens en zijn goederen niet meer 

aan te spreken, zolang voornoemde Johannes Corstiaens leeft. 

Eerstgenoemde Johannes, zijn vrouw Jutta en hun gezamenlijke kinderen 

behouden hun recht in al de voornoemde goederen. Eerstgenoemde 

Johannes beloofde voorts nimmer een last op deze goederen te 

vestigen, zolang voornoemde Johannes Corstiaens leeft. 

 

Dictus Johannes Zobbe maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Jutte sue uxoris filie (dg: primodicti) Johannis (dg: promisit 

super) super omnibus et singulis bonis que dictus Johannes 

Corstiaens possidet pro presenti seu acquiret imposterum quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat et super jure sibi in 

hiis competente quovismodo ut dicebat ad opus dicti Johannis 

Corstiaens renuciavit promittens super omnia ratam servare et quod 

ipse dictum Johannem Corstiaens #et dicta bona# nunquam impetet 

seu vexabit quamdiu idem Johannes Corstiaens vixerit in humanis + 

salvo tamen primodicto Johanni et Jutte et suis liberis ab eis 

pariter genitis et generandis suo jure eis competituro in dictis 

bonis omnibus et singulis post mortem dicti Johannis Corstiaens 

#premissis non obstantibus# promisit insuper primodictus Johannes 

super omnia quod ipse super dicta bona nunquam faciet obligationem 

ad et supra dicta bona quamdiu dictus Johannes Corstiaens vixerit 

in humanis (dg: testes datum supra). Testes Lonijs et Ouden datum 

sabbato post judica. 

 

BP 1176 f 177v 10 za 06-04-1381. 

Johannes Proefst van Bucstel verkocht aan Johannes Scrage een 

erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit de goederen van voornoemde 

verkoper, die waren van Henricus van Mierle, in Velp, ter plaatse gnd 

Schadewijk, tussen een zekere Wenemaer enerzijds en Jacobus van 

Leuwen anderzijds, reeds belast met een cijns aan de heer van Herpen. 
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Johannes Proefst de Bucstel hereditarie! Johanni Scrage 

hereditariam paccionem (dg: sil) duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificatione et supra bona 

infrascripta (dg: si) tradendam ex bonis dicti venditoris que 

fuerant (dg: quondam) Henrici de Mierle sitis in parochia de Velpe 

ad locum dictum Scadewijc inter hereditatem cuiusdam dicti 

Wenemaer ex uno et inter hereditatem Jacobi de Leuwen ex alio et 

ex attinentiis eorundem quocumque consistentibus sive sitis ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini (dg: fundi) #de Herpen# 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 177v 11 za 06-04-1381. 

Arnoldus Rover Wellens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Rover Wellens soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 177v 12 za 06-04-1381. 

Voornoemde verkoper verkocht aan voornoemde Johannes Scrage een 

erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus venditor hereditarie vendidit dicto Johanni Scrage 

hereditariam paccionem unius et dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificatione et supra (dg: dicta bo) 

bona infrascripta tradendam ex dictis bonis et suis attinentiis ut 

(dg: in ?se) immediate promittens super habita et habenda 

sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 177v 13 za 06-04-1381. 

Arnoldus Rover Wellens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Rover Wellens soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 177v 14 za 06-04-1381. 

Johannes van Wijflit van Breda en Johannes van der Dijesen 

beloofden46 aan Johannes Screijnmaker dat zij goede en zekere 

crediteuren aan voornoemde Johannes Screijnmaker, vóór het octaaf van 

Pasen aanstaande (zo 21-04-1381), zullen laten beloven 134 Brabantse 

dobbel en 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-

02-1382) te leveren. Zo niet, dan zullen ze op de gevangenpoort in 

Den Bosch gaan en die niet verlaten voordat volledig aan voornoemde 

belofte is voldaan, op straffe van 10 Brabantse dobbel aan de hertog. 

 

Johannes #de# Wijflit de Breda et Johannes (dg: de B) van der 

Dijesen promiserunt indivisi super omnia (dg: qu) Johanni 

Screijnmaker quod ipsi Johannes de Wijflit et Johannes (dg: de) 

van der Diesen predicti facient promittere (dg: per bonos 

debitores) dicto Johanni (dg: de Dijesen) Screijnmaker per bonos 

(dg: debito) et certos creditores #et promissores# ante octavas 

pasce proxime futuras centum et XXXIIII Brabant dobbel et sex 

modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime 

persolvendos alioqui inierunt #statim post octavas pasce proximas# 

portam (dg: camp) captivorum in Busco inde non exituri nisi prius 

dicto Johanni Screijnmaker de promissione dicte pecunie et 

siliginis plenarie fuerit satis factus sub pena X Brabant dobbel 

                         
46 Dit is vergelijkbaar met BP 1177 f 236r 15 vr 04-05-1386. 
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domino duci dandorum. 

 

BP 1176 f 177v 15 za 06-04-1381. 

Rutgherus Cort verhuurde, te molenaarsrecht, aan de molenaars 

Arnoldus zvw Nijcholaus van Hijntam en Rodolphus Danen soen de 

windmolen gnd Kreitermolen in Rosmalen en de watermolen ter plaatse 

gnd Engeland, voor een periode van 3 jaar, ingaande Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381), per jaar voor 33 mud rogge, in gelijke 

maandelijkse termijnen in Den Bosch te leveren. 

De molenaars zullen de hekken van de molen onderhouden en de 

watermolen onderhouden van dijken en land. Ze zullen de schuifelen 

van het rad van de watermolen onderhouden en het huis van de 

watermolen van dak en wanden. {178r} Voornoemde Arnoldus en Rodolphus 

en, met hen, Paulus en Walterus, kvw voornoemde Nijcholaus, Gerardus 

van Bruggen en Johannes van Hese graankoper beloofden de voorwaarden 

na te komen. De brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Extranei. 

Rutgherus Cort molendinum venti #dictum Creijtermoelen# situm in 

parochia de Roesmalen cum suis attinentiis et jure universis atque 

molendinum aquatile situm in loco dicto Enghelant cum suis 

attinentiis et jure universis ut dicebat locavit #ad jus 

molendinorum dictum molenners rechts# Arnoldo filio quondam 

Nijcholai de Hijntam (dg: de Hijntam) et Rodolpho Danen soen 

multoribus ab eisdem ad spacium trium annorum a festo nativitatis 

proxime futuro deinceps sine medio sequentium possidenda anno 

quolibet pro XXXIII modiis siliginis mensure de Busco dandis sibi 

ab aliis anno quolibet dictorum trium (dg: me) annorum de mense ad 

mensem proportionaliter pro rata mensium et in Busco tradendis 

additis sequentibus condicionibus quod dicti Arnoldus et Rodolphus 

conductores tegulas dictas hecken dictis tribus annis durantibus 

dicti molendini et dictum (dg: dci) molendinum aquatile de 

aggeribus et terris ad dictum molendinum aquatile spectantibus 

atque edificia dicta scufelen de roto dicti molendini aquatilis 

(dg: in bona) atque domum dicti molendini aquatilis #de tecto ?et 

parietibus# in bona disposicione (dg: dictis) 

 

1176 mf5 C 10 f.178. 

 in dominica palmarum: palmzondag 07-04-1381. 

 Secunda post dominicam palmarum: maandag 08-04-1381. 

 Tercia post dominicam palmarum: dinsdag 09-04-1381. 

 Quinta post palmarum: donderdag 11-04-1381. 

 

BP 1176 f 178r 01 za 06-04-1381. 

dictis tribus annis in bona disposicione observabunt et secundum 

istas (dg: d) condiciones promisit warandiam et aliam obligationem 

deponere et #repromiserunt# dicti Arnoldus et Rodolphus et cum eis 

Paulus (dg: et Arnoldus) et Walterus liberi dicti quondam 

Nijcholai et Gerardus de Bruggen et Johannes de Hese emptor (dg: 

p) bladi indivisi super omnia et condiciones adimplere. Testes 

Boud et Ouden datum supra. Tradetur littera dicto Arnoldo. 

 

BP 1176 f 178r 02 za 06-04-1381. 

Voornoemde Arnoldus zvw Nijcholaus beloofde aan voornoemde Rutgherus 

(1) 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan (ma 24-06-1381), (2) 2 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan over 1 jaar (di 24-06-1382), 

(3) 2 mud rogge, Bossche maat met Sint-Jan over 2 jaar (wo 24-06-

1383) in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus (dg: dictus) #Arnoldus# filius dicti quondam Nijcholai 

promisit dicto Rutghero duos modios siliginis mensure de Busco ?in 
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festo nativitatis (dg: Domini) #Johannis# et duos modios dicte 

mensure a nativitatis (dg: Domini) #Johannis# proxime ultra annum 

et duos modios siliginis dicte mensure a nativitatis Johannis 

proxime ultra duos annos persolvendos et in Busco tradendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 178r 03 za 06-04-1381. 

Voornoemde broers Arnoldus, Paulus en Walterus, kvw Nijcholaus van 

Hijntam, beloofden aan voornoemde Gerardus en Johannes dat, als een 

van de molens onder Rosmalen in dwang zou worden gesteld, waarbij het 

malen wordt gehinderd, dat zij dan voornoemde Gerardus en Johannes 

hiervan schadeloos zullen houden. De brief overhandigen aan 

voornoemde Gerardus. 

 

Solvit VIIJ solidos. 

Dicti Arnoldus Paulus et Walterus fratres liberi quondam Nijcholai 

de Hijntam promiserunt super omnia dictis (dg: Rodolpho) Gerardo 

et Johanni si aliquod molendinum (dg: situaretur) in dictum dwanc 

molen situaretur infra parochiam de (dg: Mo) Roesmalen per quem 

molitio dictorum molendini venti et aquatilis impedietur quod ipse 

extunc dictos (dg: Rodolphum Rod) Gerardum et Johannem a dictis 

?obligationibus impnes conservabunt. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Gerardo. 

 

BP 1176 f 178r 04 za 06-04-1381. 

Henricus Bruijn verkocht aan Henricus van Goederheijle verwer (1) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, (2) een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit goederen die waren van 

wijlen Johannes gnd Meijen soen, in Bakel, welke pachten aan 

Theodericus van Rutte, tbv voornoemde Henricus Bruijn, waren verkocht 

door Arnoldus Stamelart van Bruheze zvw Arnoldus Stamelart van 

Bruheze. 

 

Henricus Bruijn hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam atque hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Helmont solvendam dicto solucionis termino et in 

Zoemeren tradendam ex bonis que fuerant quondam Johannis dicti 

Meijen soen sitis in parochia de Bakel atque ex attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis ubicumque locorum sitis 

venditas (dg: dicto) Theoderico de Rutte ad opus Henrici Bruijn 

predicti #ab Arnoldo Stamelart de Bruheze filio quondam Arnoldi 

Stamelart [de] Bruheze# prout in litteris hereditarie vendidit 

Henrico de Goederheijle (dg: sup) tinctori supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Boud et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 178r 05 za 06-04-1381. 

Theodericus van Rutte verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Rutte prebuit et (dg: p) reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 178r 06 za 06-04-1381. 

Rutgherus Cort en zijn vrouw Katherina dvw Gerardus der Weduwen wv 

Godefridus zvw mr Egidius van Hoesden timmerman droegen over aan 

Johannes Loze het vruchtgebruik dat voornoemde Katherina heeft in 

alle goederen, die aan voornoemde Johannes Loze zvw Johannes Loze 

nzvw Johannes Loze en zijn vrouw Mechtildis dvw Arnoldus Kijevit 

waren gekomen na overlijden van voornoemde Godefridus en overlijden 
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van kvw voornoemde Godefridus, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van voornoemde Katherina. De brief overhandigen aan 

voornoemde Rut. 

 

Rutgherus Cort maritus legitimus Katherine sue uxoris (dg: f) 

#filie quondam Gerardi der Weduwen# relicte quondam Godefridi 

filii quondam magistri Egidii de Hoesden carpentatoris et dicta 

Katherina cum eodem tamquam cum tutore (dg: omnia suum) usufructum 

etc quem et quod dicta Katherina habuit aut habere poterit ac 

debuit in omnibus bonis Johanni Loze filio quondam Johannis Loze 

filii naturalis quondam Johannis (dg: de) Loze et Mechtildi sue 

uxori filie quondam Arnoldi Kijevit (dg: successione advolutas) de 

morte quondam dicti Godefridi et liberorum eiusdem quondam 

Godefridi successione advolutis et post mortem dicte Katherine 

successione advolvendis supportaverunt primodicto Johanni Loze 

promittentes ratam servare. Testes Boud et Vere datum supra. 

Tradetur littera dicto Rut et non alteri. 

 

BP 1176 f 178r 07 zo 07-04-1381. 

Voornoemde Johannes Loze ev voornoemde Mechtildis verkocht aan 

voornoemde Rutgherus voornoemde goederen, die aan hem en aan zijn 

vrouw gekomen waren na overlijden van voornoemde Godefridus en zijn 

kinderen, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde 

Katherina, van welke goederen voornoemde Rut en Katherina het 

vruchtgebruik, dat voornoemde Katherina heeft, hadden overgedragen 

aan voornoemde Johannes. 

 

Dictus Johannes Loze maritus et tutor legitimus dicte Mechtildis 

sue uxoris dicta bona (dg: ..) omnia sibi et dicte sue uxori de 

morte dicti quondam Godefridi (dg: successione) et suorum 

liberorum successione advoluta et post mortem dicte Katherine 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita et 

et de quibus bonis dicti Rut et Katherina usufructum dicte 

Katherine prefato Johanni supportaverunt ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Rutghero promittens ratam servare et obligationem 

(dg: ex parte sui) et obligationem et impeticionem et calangiam ex 

parte sui et suorum liberorum et heredum deponere. Testes Lijsscap 

et Ouden datum in dominica palmarum. 

 

BP 1176 f 178r 08 zo 07-04-1381. 

Amelius zv Amelius van Zon verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Amelius filius Amelii de Zon prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 178r 09 ma 08-04-1381. 

Zoeta gnd Peter Alarts droeg over aan Rodolphus van Gravia en 

Gerardus van den Wiel 23 dobbel mottoen, geld van Holland of ander 

paijment van dezelfde waarde, aan haar beloofd47 door Henricus van 

Haren, zijn zoon Johannes en Henricus gnd Marinen. 

 

Zoeta dicta Peter Alarts XXIII aureos denarios communiter dobbel 

mottoen monete Hollandie seu aliud pagamentum eiusdem valoris 

promissos sibi ab Henrico de Haren Johanne eius filio et Henrico 

dicto (dg: Henr) Marinen prout in litteris supportavit Rodolpho de 

Gravia et Gerardo van den Wiel cum litteris et jure. Testes Lonijs 

et Scilder datum secunda post dominicam palmarum. 

 

                         
47 Zie ← BP 1176 f 135v 06 do 05-07-1380, belofte van dit geld, met 

Kerstmis 1380 te betalen. 
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BP 1176 f 178r 10 ma 08-04-1381. 

Johannes van Haren zv Henricus van Haren vleeshouwer beloofde aan 

Henricus zvw Henricus Merselijs soen 7 oude schilden met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Johannes de Haren filius Henrici de Haren carnifex promisit 

Henrico filio quondam Henrici Merselijs soen septem aude scilde ad 

nativitatis (dg: nat) Johannis proxime proxime persolvenda. Testes 

Boud et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 178r 11 di 09-04-1381. 

Ghisbertus zvw hr Gerardus van Megen beloofde aan Johannes van Rode 

zvw Elijas van Eijndoven 35 lichte schilden, 12 Hollandse plakken 

voor 1 schild gerekend, met Allerheiligen aanstaande (vr 01-11-1381) 

te betalen. 

 

Ghisbertus filius quondam domini Gerardi de Megen promisit Johanni 

de Rode (dg: caligatori) #filio quondam Elije de Eijndoven# XXXV 

licht scilde scilicet XII Hollant placken pro scilt computato ad 

omnium sanctorum proxime persolvenda. Testes Boud et Scilder datum 

tercia post dominicam palmarum. 

 

BP 1176 f 178r 12 di 09-04-1381. 

Theodericus en Aleijdis, kvw Johannes gnd Snellart, Theodericus van 

Heze voller en zijn vrouw Yda dvw voornoemde Johannes Snellart deden 

tbv Goeswinus zvw Andreas van Bernheze afstand van alle goederen, 

waarin Johannes gnd Snellen zvw voornoemde Johannes Snellart was 

overleden. 

 

Theodericus Aleijdis liberi quondam (dg: Gerardi die Snel) 

Johannis dicti Snellart cum tutore et Theodericus de Heze fullo 

maritus legitimus ut asserebat Yde sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis Snellart et dicta Yda cum eodem tamquam cum tutore super 

omnibus et (dg: omnibus) singulis bonis in quibus Johannes dictus 

Snellen filius dicti quondam Johannis Snellart decessit quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebant et super (dg: toto) 

jure ad opus Goeswini filii quondam Andree de Bernheze 

promittentes cum tutore ratam servare. Testes Boud et Lijsscap 

datum supra. 

 

BP 1176 f 178r 13 di 09-04-1381. 

Johannes Bessellen beloofde aan Petrus zvw Johannes gnd Sempel Jan ½ 

last haring etc met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te leveren. 

 

Johannes Bessellen promisit Petro filio quondam Johannis dicti 

Sempel Jan dimidium last allecium etc ad nativitatis Domini 

proxime persolvendum. Testes Sta et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 178r 14 di 09-04-1381. 

Katherina wv Godefridus Gruwel en haar zoon Lambertus beloofden aan 

Johannes Raven 11 oude schilden met Sint-Jan over een jaar (di 24-06-

1382) te betalen. 

 

Katherina relicta quondam Godefridi Gruwel (dg: promisit) et 

Lambertus eius filius promiserunt Johanni Raven #XI aude scilde# a 

nativitatis (dg: Domini) #Johannis# proxime ultra annum 

persolvenda. Testes Lonijs et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 178r 15 di 09-04-1381. 

Lambertus zvw Godefridus Gruwel droeg over aan zijn moeder Katherina, 

voor de duur van haar leven, ¼ deel in de windmolen gelegen tussen 
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Hintham en het leprozenhuis, welke molen eertijds behoorde aan het 

klooster Porta Celi. 

 

Lambertus filius quondam Godefridi Gruwel (dg: promisit super 

habita et habenda se daturum) quartam partem ad se spectantem in 

molendino venti (dg: si) cum suis jure et pertinentiis sito inter 

Hijntam et domum leprosorum quod molendinum cum suis attinentiis 

et jure spectans! dudum ad conventum de Porta Celi ut dicebat 

hereditarie supportavit Katherine sue matri ab eadem ad eius vitam 

et non ultra possidendam promittens ratam servare hoc addito quod 

dicta quarta pars statim post decessum dicte Katherine ad dictum 

Lambertum revertetur. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 178r 16 do 11-04-1381. 

Henricus die Coninc wonend in Berkel beloofde aan Henricus zv 

Gerardus gnd Wijten 50 Brabantse dobbel na maning te betalen. De 

brief overhandigen aan eerstgenoemde Henricus Coninc. 

 

Solvit 2 plack. 

Henricus die Coninc commorans in Berkel promisit (dg: f) Henrico 

filio (dg: Gerijt) Gerardi dicti Wijten L Brabant dobbel ad 

monitionem persolvendos. Testes Lonijs et Vere datum quinta post 

palmarum. Tradetur littera primodicto Henrico Coninc. 

 

BP 1176 f 178r 17 do 11-04-1381. 

Gerardus van Herlaer van Roesmalen beloofde aan Arnoldus van Gheel, 

tbv hr Gerardus Bijndop priester, 14 oude schilden met Sint-

Bartholomeus aanstaande (za 24-08-1381) te betalen. 

 

Gerardus de Herlaer #de Roesmalen# promisit Arnoldo de Gheel ad 

opus domini Gerardi Bijndop presbitri XI[II]I aude scilde seu 

valorem ad Bartholomei proxime. Testes Lijsscap et Vere datum 

supra. 

 

BP 1176 f 178r 18 do 11-04-1381. 

Laurencius van Vaelbeke verkocht aan Henricus Moelner van Herlaer een 

stuk land gnd die Geer, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Herlaar, tussen voornoemde Henricus Moelner enerzijds en een gemene 

weg lopend van de plaats gnd Zandberg naar Herlaar anderzijds. 

 

Laurencius de Vaelbeke peciam terre dictam die Gheer sitam in 

Gheestel! prope Herlaer in loco dicto Herlaer inter hereditatem 

Henrici Moelner de Herlaer ex uno et inter communem viam tendentem 

a loco dicto Zandberch versus Herlaer ex alio hereditarie vendidit 

dicto Henrico Moelner promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes Sta et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 178r 19 do 11-04-1381. 

Johannes nzvw Arnoldus van de Kloot verkocht aan Theodericus Berwout 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit een stuk land gnd die Groot Hof, in Vught Sint-Lambertus, tussen 

Ghibo Wellens enerzijds en Theodericus Wellens anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 6 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes filius naturalis quondam Arnoldi de Globo hereditarie 

vendidit Theoderico Berwout hereditarium censum XXti solidorum 

monete solvendum hereditarie purificatione ex pecia terre dicta 

die Groet Hof sita in parochia de Vucht sancti Lamberti inter 

hereditatem Ghibonis Wellens ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Wellens ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto hereditario censu sex 
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solidorum dicte monete exinde prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 178r 20 do 11-04-1381. 

Henricus Oneven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Oneven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 178r 21 do 11-04-1381. 

Andreas zvw Arnoldus gnd Zegher beloofde aan Nijcholaus Spijerinc 

Meus soen 33 lichte schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi dicti Zegher promisit Nijcholao 

Spijerinc Meus soen XXXIII licht scilde scilicet XII Dordrecht 

placken pro scilt computato nativitatis Domini proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 178r 22 do 11-04-1381. 

Henricus Sceenken en zijn broer Eelkinus beloofden aan voornoemde 

Nijcholaus 33 lichte schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Henricus Sceenken et Eelkinus eius frater promiserunt dicto 

Nijcholao XXXIII licht scilden scilicet XII Dordrecht placken pro 

scilt computato ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

1176 mf5 C 11 f.178v. 

 Quinta post palmarum: Witte Donderdag 11-04-1381. 

 Quinta post pasca: donderdag 18-04-1381. 

 Sexta post palmarum: Goede Vrijdag 12-04-1381. 

 

BP 1176 f 178v 01 do 11-04-1381. 

Ghisbertus gnd Vet ev Hilla en Jacobus Noppe ev Agnes, dvw Rodolphus 

zvw Gerardus Neven soen, verkochten aan Johannes Cuper een 

b-erfcijns48 van 5 schelling, die Petronella sv Godescalcus Roesmont 

beurde uit het stenen huis en erf van voornoemde Johannes Cuper, in 

Den Bosch, aan de Markt, tussen de Kerkstraat enerzijds en erfgoed 

van wijlen Johannes van Postel anderzijds, welke cijns nu aan 

verkopers behoort. 

 

#(dg: Nijchol)# Ghisbertus dictus Vet maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Hille sue uxoris et Jacobus Noppe maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris filiarum quondam 

Rodolphi filii quondam Gerardi Neven soen hereditarium censum (dg: 

XL) #quinque# solidorum quem Petronella soror olim Godescalci 

Roesmont solvendum habuit hereditarie ex domo lapidea et area 

Johannis Cuper sita in Busco ad forum in vicum ecclesie ex uno et 

inter hereditatem quondam Johannis de Postel ex alio et (dg: quem) 

quem censum (verbeterd uit: census) nunc ad se et suas uxores 

spectare dicebant hereditarie (dg: s) vendiderunt Johanni Cuper 

predicto promittentes (dg: ratam servare) warandiam #et questionem 

proximitatis# et obligationem in dicto censu existentem deponere. 

Testes Sta et Boud datum quinta post palmarum. 

 

BP 1176 f 178v 02 do 11-04-1381. 

Jacobus Tijt eb zijn zoon Jacobus beloofden aan mr Arnoldus van 

                         
48 Zie → BP 1182 p 981r 05 za 23-09-1402 (10), vermelding van de cijns als een van de 
onderpanden van een n-erfpacht. 
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Oesterwijc en Willelmus Boden soen 85½ oude schilden met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Jacobus (dg: Cope) Tijt et Jacobus eius filius promiserunt 

magistro Arnoldo de Oesterwijc #et Willelmo Boden soen# LXXXV et 

dimidium aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes Sta et Auden datum supra. 

 

BP 1176 f 178v 03 do 11-04-1381. 

Hr Gerardus van Os priester zvw Johannes Vos droeg over aan Johannes 

zv mr Wolphardus van Ghiessen een b-erfcijns van 8 pond geld, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) 3 morgen land in Rosmalen, 

in een kamp gnd Haveloos Kamp, tussen erfgoed gnd die Maarse Hoeve 

enerzijds en Henricus zv Gheerlacus anderzijds, (2) de helft van een 

huis en erf, eertijds van wijlen Johannes gnd Haveloes de oudere, in 

Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van wijlen Martinus 

Lombarts enerzijds en erfgoed van Oda Keteleers anderzijds, welke 

cijns Katherina wv voornoemde Johannes Vos, mv voornoemde hr 

Gerardus, gekocht had van Margareta wv Johannes gnd Veerdonc en haar 

zoon Johannes, en welke cijns aan voornoemde hr Gerardus gekomen was 

na overlijden van zijn moeder, voornoemde Katherina. 

 

Dominus Gerardus de Os presbiter filius quondam Johannis Vos 

hereditarium censum octo librarum monete solvendum hereditarie 

Martini ex tribus iugeribus terre sitis in parochia de Roesmalen 

in quodam campo dicto communiter Haveloes Camp inter hereditatem 

dictam communiter die Maersche Hoeve ex uno et inter hereditatem 

Henrici filii Gheerlaci ex alio atque ex medietate domus et aree 

que fuerant quondam Johannis (dg: H) dicti Haveloes senioris site 

in Busco in vico ecclesie inter hereditatem quondam Martini 

Lombarts ex uno et inter hereditatem Ode Keteleers ex alio quem 

censum Katherina relicta dicti quondam Johannis Vos mater dicti 

domini Gerardi erga Margaretam relictam quondam Johannis dicti 

Veerdonc et Johannem (dg: eius) filium eiusdem Margarete emendo 

acquisiverat et quem censum dictus dominus Gerardus sibi de morte 

dicti quondam Katherine sue matris successione advolutum esse 

dicebat hereditarie supportavit Johanni filio magistri Wolphardi 

de Ghiessen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem (dg: par) ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 178v 04 do 11-04-1381. 

Ghiselbertus gnd Herinc zvw Gerardus Cnode droeg over aan Johannes zv 

mr Wolphardus van Ghiessen 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 Ghibo van Maren zv Theodericus van Megen, welke 

cijns aan hem was verkocht door hr Gerardus Vos priester. 

 

Ghiselbertus dictus Herinc filius quondam Gerardi Cnode 

hereditarium censum octo librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex omnibus et singulis bonis 

Ghibonis de Maren filii Theoderici de Megen ab ipso ad presens 

habitis seu imposterum acquirendis ubicumque locorum tam in humido 

quam in sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis 

venditum sibi a domino Gerardo Vos presbitro prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni filio magistri Wolphardi de 

Ghiessen cum litteris et aliis et jure promittens ratam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

(dg: hoc addito quod dictus Johannes non prosequetur aliquis). 

 

BP 1176 f 178v 05 do 11-04-1381. 

Katherina wv Johannes Vos had destijds verworven van Ghibo van Haren 
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zv Theodericus van Meghen 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 Ghibo. Ghibo Herinc had vervolgens deze 

cijns verworven van hr Gerardus Vos. Johannes zv mr Wolphardus had 

deze cijns hierna verworven van voornoemde Ghibo Herinc. Voornoemde 

Johannes zv mr Wolphardus beloofde thans aan voornoemde Ghibo Herinc 

nimmer zijn recht te halen op goederen gelegen in Heeswijk, die 

voornoemde Ghibo Herinc verworven had van voornoemde Ghibo van Maren, 

noch op 3½ morgen 1 hont land, ter plaatse gnd der Schut Kamp, die 

voornoemde Ghibo Herinc verworven had van voornoemde Ghibo van Maren. 

 

Notum sit universis quod Katherina relicta quondam Johannis (dg: 

..) Vos hereditarium censum octo librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex omnibus et 

singulis bonis Ghibonis (dg: H) de Haren filii Theoderici de 

Meghen ab ipso ad presens habitis seu imposterum acquirendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis #erga Ghibonem 

predictum acquisivisset# prout in litteris et cum deinde Ghibo 

(dg: Henr) Herinc dictum censum erga dominum Gerardum Vos 

acquisivisset et cum deinde Johannes filius magistri Wolphardi 

dictum censum erga dictum Ghibonem #Herinc# acquisivisset prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Johannes filius magistri Wolphardi promisit super omnia dicto 

Ghiboni #Herinc# quod ipse (dg: vi) vigore dictarum litterarum 

neque mediante dicto censu numquam jus prosequetur ad et supra 

bona (dg: dicta) sita in parochia de Heeswijc que dictus Ghibo 

Herinc erga dictum Ghibonem de Maren acquisiverat neque ad et 

supra tria (dg: iugera et) et dimidium jugera et unum hont terre 

sita in loco dicto der Scut Camp que dictus Ghibo Herinc erga 

dictum Ghibonem de Maren acquisiverat salvis suis litteris quo ad 

alia bona dicti Ghibonis de Maren in vigore (dg: t) permansuris. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 178v 06 do 11-04-1381. 

Ghibo van Maren (dg: ev Aleijdis dvw Johannes Haveloes de jongere) 

verkocht aan Henricus zvw Jacobus van Nuijs 6 morgen land, ter 

plaatse gnd die Hoeve, tussen Henricus zvw Gheerlacus enerzijds en 

Godefridus Heerkens soen anderzijds, met een eind strekkend aan de 

dijk gnd die Hoevendijk. Verkoper en met hem Johannes zv mr 

Wolphardus van Ghiessen beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 

een b-erfcijns van 8 pond 15 schelling geld, zegedijken, sloten, 

waterlaten en sluizen. De brief overhandigen aan Gerardus van Berze. 

 

Ghibo de Maren (dg: filius maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Aleijdis sue uxoris filie quondam Johannis Haveloes junioris) sex 

iugera terre sita in loco dicto die Hoeven inter hereditatem 

Henrici (dg: Cnode) quondam filii Gheerlaci ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Heerkens soen ex alio tendentia cum uno fine 

ad aggerem dictum die Hoeven (dg: -ken) #Dijc# in ea quantitate 

qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio 

quondam Jacobi de Nuijs promittentes et cum eo Johannes filius 

magistri Wolphardi de Ghiessen #indivisi super omnia# warandiam et 

obligationem deponere exceptis hereditario censu (dg: X) VIII 

librarum #et XV solidorum# monete exinde solvendo et (dg: ..) 

zegedike fossatis aqueductibus et slusis de jure spectantibus. 

Testes datum supra. Traditur Gerardo de Berze. 

 

BP 1176 f 178v 07 do 11-04-1381. 

Mr Wolphardus van Ghiessen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Magister Wolphardus de Ghiessen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 178v 08 do 18-04-1381. 

Voornoemde Ghisbertus beloofde voornoemde Johannes schadeloos te 

houden. 

 

Ghisbertus predictus promisit super habita et habenda dictum 

Johannem indempnem servare. Testes Lonijs et Scilder datum quinta 

post pasca. 

 

BP 1176 f 178v 09 ±do 11-04-1381. 

Theodericus van den Put verpachtte aan Arnoldus zv Arnoldus van den 

Put een hoeve in Rosmalen, ter plaatse gnd Hees, voor een periode van 

5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1381), per jaar voor 

16 oude schilden met Kerstmis et betalen en 8 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Arnoldus zal de hoeve in 

het 6e jaar te pachters recht bezitten. Alle beesten en varende goed 

zullen uitsluitend van Arnoldus zijn; met Pasen over 5 jaar (zo 22-

04-1386) zal Arnoldus op de hoeve beesten en varend goed afleveren, 

ter waarde van 65½ oude schilden, welke dieren in het 6e jaar op de 

hoeve zullen blijven en dan voor de helft zullen zijn van 

Theodericus. Zou Theodericus of Arnoldus intussen overlijden, dan zal 

de verpachting beëindigd zijn; Arnoldus zal dan naar rata geld en 

rogge leveren en voornoemde dieren ter waarde van 65½ oude schild 

achterlaten, voor de helft behorend aan Theodericus. 

 

Theodericus van den Put mansum ad se spectantem situm in parochia 

de Roesmalen ad locum dictum Heze cum suis attinentiis (dg: de) 

quocumque sitis ut dicebat dedit ad annum pactum Arnoldo filio 

Arnoldi van den Put ab eodem ad spacium quinque annorum post 

penthecostes proxime futurum deinceps sine medio sequentium 

possidendum anno quolibet eorundem quinque annorum pro XVI aude 

scilde dandis dicto Theoderico ab alio nativitatis Domini et pro 

octo modiis siliginis mensure de Busco dandis sibi alio 

purificatione et in Busco tradendis anno quolibet dictorum quinque 

annorum (dg: tali) additis sequentibus primo quod dictus Arnoldus 

dictum mansum cum suis attinentiis sexto anno (dg: qui erunt supra 

dictum m) scilicet anno dictos quinque annos sine medio sequente 

ad ius coloni possidebit item quod omnes bestie et bona pecoralia 

que erunt supra dictum mansum cum suis attinentiis dictis (dg: 

sex) quinque annis durantibus erunt solum dicti Arnoldi (dg: item 

q) scilicet a festo pasce proxime futuro ultra quinque annos 

dictus Arnoldus deliberabit supra dictum #mansum# bestias et bona 

pecoralia valentes sexaginta quinque et dimidium aude scilde que 

extunc permanebunt supra dictum #mansum# dicto sexto durante et 

spectabunt pleno jure pro media parte ad dictum Theodericum 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia tali condicione si aliquis dictorum 

Theoderici et Arnoldi dicto (dg: -rum) spacio pendente decesserint 

extunc dicta donatio exspirabit scilicet dictus Arnoldus pro rata 

premissa pecuniam et siliginem persolvet et dictas bestias et bona 

pecoralia ad dictam valorem scilicet LXV et dimidium aude scilde 

relinquet mediatim pleno jure ad dictum Theodericum pertinentes. 

 

BP 1176 f 178v 10 vr 12-04-1381. 

Jacobus van Bruggen beloofde aan Willelmus van den Hoernic, tbv hr 

Henricus van Vlierden, 9 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381) te leveren. 
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Jacobus de Bruggen promisit (dg: Wil) Willelmo van den Hoernic ad 

opus domini (dg: Henrici) Henrici de Vlierden novem modios 

siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Lonijs et Lijsscap datum sexta post palmarum. 

 

BP 1176 f 178v 11 do 11-04-1381. 

Willelmus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Theodericus Scout 

schoenmaker, tbv hem en zijn vrouw Yda van Os, een erfcijns van 2 

gulden pieter, met Kerstmis te betalen, gaande uit de windmolen van 

Berkel, reeds belast met de hertogencijns. Verkoper en met hem 

Henricus zv Boudekinus gnd Kijst van Eijndoven beloofden het 

onderpand van waarde te houden. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi de Beest hereditarie vendidit 

Theoderico Scout sutori ad opus sui et ad opus Yde de Os sue 

uxoris hereditarium censum II gulden peter seu valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex molendino venti de Berkel et ex 

attinentiis et jure #eius# universis ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis 

exinde solvendo et promiserunt insuper dictus venditor et cum eo 

Henricus filius Boudekini dicti Kijst de Eijndoven super habita et 

habenda sufficientem facere. Testes Lijsscap et Vere datum quinta 

post palmarum. 

 

BP 1176 f 178v 12 do 11-04-1381. 

Johannes van den Hautart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Hautart prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 178v 13 do 11-04-1381. 

Jkr Johannes graaf van Megen, schout in Den Bosch, verkocht, namens 

de hertog en hertogin van Brabant, aan Ghibo van Vorne zvw Rutgherus 

Zas de helft van een hofstad, 40 voet breed, in Den Bosch, over de 

Visbrug, bij de nieuwe stadsmuur, welke helft Ghibo gnd Zange gekocht 

had van Mathias zv Zeelkinus van Eerde, als door Ghibo Zange verbeurd 

goed, omdat hij Ghibo gnd Bruijnnincs soen van Vlimen heeft 

omgebracht. 

 

+. 

Domicellus Johannes (dg: d) comes de Meghen scultetus in 

Buscoducis ex parte et nomine (dg: domini ducis) dominorum 

nostrorum ducis et ducisse Brabantie medietatem cuiusdam 

domistadii quadraginta pedatas in latitudine continentis siti in 

Busco ultra pontem piscium prope novum murum oppidi de Busco quam 

medietatem Ghibo dictus Zange erga Mathiam filium Zeelkini de 

Eerde emendo acquisiverat prout in litteris tamquam bona ?demerita 

a dicto Ghibone ex eo quia dictus Ghibo ?alias interfecit Ghibonem 

dictum Bruijnnincs soen de Vlimen hereditarie vendidit Ghiboni de 

Vorne filio quondam Rutgheri Zas supportavit cum omnibus litteris 

(dg: quoque m) quas (dg: ipse habuit .) dictus Ghibo Zange habuit 

mencionem de dicta medietate facientibus et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lijsscap et 

Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 178v 14 do 11-04-1381. 

Voornoemde jkr Johannes graaf van Megen, schout in Den Bosch, 

verkocht, namens de hertog en hertogin van Brabant, aan voornoemde 
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Ghibo van Vorne zvw Rutgherus Zas de helft49, die behoorde aan 

voornoemde Ghibo Zange, in een hofstad50 in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus van Helmont enerzijds en 

erfgoed van wijlen Johannes Zoemer anderzijds, te weten de helft aan 

de kant van Den Bosch, als door Ghibo Zange verbeurd goed, omdat hij 

Ghibo gnd Bruijnnincs soen van Vlimen heeft omgebracht. 

 

Dictus domicellus Johannes ut supra medietatem que ad dictum 

Ghibonem Zange spectabat in domistadio sito in Busco in aggere 

vici Vuchtensis inter hereditatem Henrici de Helmont ex uno et 

inter hereditatem quondam Johannis Zoemer (dg: scilicet) ex alio 

scilicet illam medietatem que sita est versus Buscumducis ut supra 

vendidit dicto Ghiboni de Vorne supportavit cum litteris (dg: p) 

jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 178v 15 do 11-04-1381. 

Voornoemde koper Ghibo van Vorne beloofde aan Aleijdis wv Ghibo 

(kennelijk: Ghibo gnd Bruijnnincs soen van Vlimen), tbv haar en kv 

voornoemde Ghibo, {179r} dat hij, zodra zij en/of haar kinderen aan 

hem 30 gulden pieter gegeven hebben, hij voornoemde helft van de 

hofsteden over zal dragen. Zou Ghibo intussen iets uitgeven aan de 

gebouwen van voornoemde helften, dan zullen voornoemde Aleijdis en 

haar kinderen dit betalen. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, 

in aanwezigheid van Johannes Leonii van Erpe, Jacobus Loze, Jordanus 

van Hoculem, Johannes van den Dijk en Johannes van Dijnter. Niet 

uitschrijven, partijen kwamen dit oovereen. 

 

+. 

Dictus emptor promisit super omnia fide prestita Aleijdi relicte 

quondam Ghibonis ad opus sui et ad opus liberorum eiusdem Ghibonis 

 

1176 mf5 C 12 f.179. 

 anno LXXXI mensis aprilis die XI: Witte Donderdag 11-04-1381. 

 Quarta post pasca: woensdag 17-04-1381. 

 Sexta post pasca: vrijdag 19-04-1381. 

 Sabbato post pasca: zaterdag 20-04-1381. 

 Secunda post octavas pasce: maandag 22-04-1381. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 25-04-1381. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 02-05-1381. 

 

BP 1176 f 179r 01 do 11-04-1381. 

quod quandocumque ipsa (dg: pe) eius liberi seu eorum alter 

dederit et persolverit dicto Ghiboni de Vorne XXX gulden peter seu 

valorem quod ipse extunc premissas medietates domistadiorum 

resignabit et supportabit coram scabinis de Busco cum litteris et 

jure hoc addito quod si dictus emptor interim aliquod exposuerit 

in edificiis dictarum medietatum hoc dicta Aleijdis et eius liberi 

(dg: seu) ac illus qui redemerit dicto emptori exponetur (dg: in 

qu) et persolveret (dg: in quantum dictus emptor probare poterit 

per et docere per) ad dictum proborum virorum ad hoc a dictis 

emptore et Aleijde et eius liberis seu ab alio qui redemerit 

eligendorum. Acta in camera scriptorum presentibus Johanne Leonii 

de Erpe Jacobo Loze Jordano de Hoculem Johanne de Aggere Johanne 

de Dijnter datum anno LXXXI mensis aprilis die XI hora complete. 

Non scribatur quia partes in hoc consentierunt. 

 

                         
49 Zie → BP 1176 f 190v 09 do 27-06-1381, overdracht van de helft aan 

Aleijdis wv Ghibo Zange. 
50 Zie ← BP BP 1176 f 033v 12 vr 11-09-1377, het betreft kennelijk de 

helft van deze hofstad die bij deling kwam aan Ghisbertus Wolf. 
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BP 1176 f 179r 02 wo 17-04-1381. 

Theodericus van de Put en Nijcholaus van Berkel beloofden aan 

Theodericus Rover 19 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (do 

25-07-1381) te betalen. 

 

Theodericus de Puteo et Nijcholaus de Berkel promiserunt 

Theoderico Rover XIX aude scilde ad Jacobi proxime persolvenda. 

Testes Lonijs et Scilder datum quarta post pasca. 

 

BP 1176 f 179r 03 wo 17-04-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 179r 04 vr 19-04-1381. 

Johannes Nouden handschoenmaker verkocht aan Ghibo Keijot een 

erfgoed51 in Den Bosch, naast het woonhuis van wijlen Willelmus van 

Berkel, tussen erfgoed van Arnoldus gnd Tutenblaes enerzijds en 

erfgoed van Weijndelmodis gnd Muijlarts anderzijds, aan hem 

overgedragen door hr Johannes van Orten priester. 

 

Johannes Nouden cyrothecarius quandam hereditatem sitam in Busco 

iuxta domum habitationis quondam Willelmi de Berkel inter 

hereditatem Arnoldi dicti Tutenblaes ex uno et inter hereditatem 

Weijndelmodis dicte Muijlarts ex alio supportatam sibi a domino 

Johanne de Orten presbitro prout in litteris hereditarie vendidit 

Ghiboni Keijot supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Boud et Scilder datum sexta post pasca. 

 

BP 1176 f 179r 05 vr 19-04-1381. 

Johannes van der Heijden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Heijden prebuit (dg: et reportavit) obtinuit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 179r 06 vr 19-04-1381. 

Johannes van der Heijden beloofde aan Johannes Nouden 44 Brabantse 

dobbel, een helft ter betalen met Sint-Remigius (di 01-10-1381) en de 

andere helft met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382). 

 

Johannes van der Heijden promisit Johanni Nouden XLIIII Brabant 

dobbel seu valorem (dg: ad) mediatim Remigii et mediatim 

purificatonis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 179r 07 za 20-04-1381. 

Ghiselmarus van Vlimen verkocht aan Theodericus zvw Godescalcus zvw 

Godescalcus van den Sporct een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, die eerstgenoemde Godescalcus beloofd had aan voornoemde 

Ghiselmarus, met Lichtmis in Den Bosch, in een huis waar voornoemde 

Ghiselmarus dat wil, te leveren, gaande uit (1) de helft van een 

akker gnd die Grotakker, op de plaats gnd die Sporkt, (2) de helft 

van een kamp gnd die Kalverkamp aldaar, naast voornoemde akker, (3) 

de helft van een beemd gnd die Vonderbeemd, (4) de helft van een 

akker gnd die Paddonk, (5) de helft van een huis met ondergrond gnd 

boer aldaar, (6) en uit 1/8 deel van een kamp gnd Heitkamp, gelegen 

                         
51 Zie → BP 1180 p 727r 01 do 15-03-1397, Henricus van Eijcke zv Gerardus van Eijcke 
droeg over aan Johannes van der Heijden snijder een b-erfcijns van 40 schelling die 

uit dit erfgoed gaat. 
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op de plaats gnd Nuenveld. 

 

Ghiselmarus de Vlimen hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco (dg: solvendam) quam Godescalcus filius 

quondam Godescalci van den Sporct promisit se daturum et soluturum 

dicto Ghiselmaro hereditarie purificationis et in Busco in una 

domo ubi dictus Ghiselmarus voluerit tradendam ex medietatibus 

hereditatum infrascriptarum scilicet ex medietate agri dicti 

communiter die (dg: Groeta) Grotacker siti supra locum dictum (dg: 

de) die Sporct atque ex medietate cuiusdam campi dicti communiter 

die Calvercamp siti ibidem iuxta agrum terre (dg: ..) predictum 

necnon ex medietate cuiusdam prati dicti communiter die 

Vonderbeemt siti ibidem item ex medietate cuiusdam agri terre 

dicti communiter die Paddonc ibidem siti item ex medietate 

cuiusdam domus cum (dg: suo f) eius fundo dicte communiter boer 

consistentis ibidem necnon ex octava parte cuiusdam (dg: p) campi 

dicti Heijtcamp siti supra locum dictum Nuenfelt prout in litteris 

hereditarie vendidit Theoderico filio primodicti quondam 

Godescalci (dg: p) #supportavit# cum litteris et jure promittens 

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

Boud datum sabbato post pasca. 

 

BP 1176 f 179r 08 za 20-04-1381. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Ghiselmarus 56 

Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Ghiselmaro LVI Brabantse dobbel 

seu valorem in auro ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 179r 09 za 20-04-1381. 

Bela wv Ludekinus gnd Maes en haar zoon Godefridus beloofden aan 

Marcelius gnd Jorfaes soen van Megen 25 lichte schilden, 12 Hollandse 

plakken voor 1 schild gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-

1381) te betalen. 

 

Bela relicta quondam Ludekini dicti Maes et Godefridus (dg: Maes) 

#eius filius# promiserunt Marcelio dicto Jorfaes soen de Megen XXV 

licht scilde scilicet XII Hollant placken pro scilt computato ad 

penthecostes proxime persolvenda. Testes Lonijs et Boud datum 

supra. 

 

BP 1176 f 179r 10 ma 22-04-1381. 

Augustinus nzv hr Gerardus investiet van Arle beloofde aan Hermannus 

nzvw Petrus van Waderle 7 mud rogge, maat van Aarle, na maning in 

Aarle te leveren. 

 

Augustinus filius naturalis #domini Gerardi# investiti de Arle 

promisit Hermanno filio naturali quondam Petri de Waderle VII 

modios siliginis mensure de Arle ad monitionem persolvendos et in 

Arle tradendos. Testes Lonijs et Ouden datum secunda post (dg: 

pasca) octavas pasce. 

 

BP 1176 f 179r 11 ma 22-04-1381. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder en Johannes zv Boudewinus beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 86 franken met Pinksteren aanstaande (zo 

02-06-1381) te betalen. 

 

Arnoldus Sta de Penu et Johannes filius Boudewini promiserunt 

Philippo Jozollo etc LXXXVI francken ad penthecostes proxime 
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persolvendos (dg: sub pena). Testes dicti Sta et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 179r 12 ma 22-04-1381. 

Gerardus gnd Bonfaes en Wellinus Roveri beloofden aan Philippus 

Jozollo 32 gulden pieter met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381; 

8+31+30+25=94 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Gerardus dictus Bonfaes et Wellinus Roveri promiserunt Philippo 

Jozollo XXXII gulden peter ad Jacobi proxime persolvendos sub pena 

III. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 179r 13 ma 22-04-1381. 

Nijcholaus zvw Johannes gnd Cloet nzvw Arnoldus van de Kloot en 

Nijcholaus van Kessel beloofden aan Philippus Jozollo etc 20 oude 

Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381; 

8+31+30+25=94 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Nijcholaus (dg: de Kess) filius quondam Johannis dicti Cloet filii 

naturalis quondam Arnoldi de Globo et Nijcholaus de Kessel 

promiserunt Philippo Jozollo etc XX aude scilde Francie ad Jacobi 

proxime persolvenda sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 179r 14 ma 22-04-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit (dg: ?2 plack). 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 179r 15 ma 22-04-1381. 

Johannes van Derentheren droeg over aan Albertus Buc van Lijt en 

Walterus van Hijntam (1) een tuin met een aangelegen beemd in Gestel 

bij Herlaer, tussen een gemene weg enerzijds en de berg gnd die Oude 

Berg anderzijds, (2) een stuk land in de landen van Herlaar, op de 

akkers gnd Teder Akker, tussen Henricus Rike enerzijds en Ghibo 

Keijot anderzijds, aan hem overgedragen door Henricus Rike. 

 

Johannes de Derentheren ortum cum quodam prato ipsi orto adiacente 

(dg: sito) situm in parochia de Ghestel prope Herlaer inter 

communem plateam ex uno et inter montem dictum die Aude Berch ex 

alio atque peciam terre sitam in terris de Herlaer supra agros 

dictos Theder Acker inter hereditatem #Henrici# Rike ex uno et 

inter hereditatem Ghibonis Keijot ex alio supportatos sibi ab 

Henrico Rike prout hoc et alia in litteris scabinorum de Busco 

super hoc confectis etc quas vidimus supportavit Alberto Buc de 

Lijt et Waltero de Hijntam cum dictis litteris et jure occacione 

premissorum et cum aliis litteris et jure promittens ratam servare 

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

supra. 

 

BP 1176 f 179r 16 do 25-04-1381. 

Philippus Jozollo als houder van de navolgende schepenbrief droeg 

over aan Johannes van den Elshout smid 10 oude Franse schilden, aan 

Petrus Merle, tbv Thomas Asinarius en zijn medekooplieden in Den 

Bosch resp. tbv de houder van de brief, beloofd52 door Henricus Bije 

Zanders soen van Empel en Johannes gnd Smit van Engelen. 

 

Philippus Jozollo tamquam lator litterarum scabinorum (dg: 

infrascriptarum) infratactarum decem aureos denarios antiquos 

                         
52 Zie ← BP 1176 f 083r 02 vr 13-05-1379, belofte van deze 10 

schilden. 
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scilde vocatos monete regis Francie promissos (dg: sibi) Petro 

Merle ad opus Thome Asinarii et sociorum eius mercatorum in Busco 

seu ad opus latoris litterarum etc ab Henrico Bije Zanders soen de 

Empel et Johanne dicto Smit de Engelen prout in litteris 

supportavit Johanni van den Elshout fabro cum litteris et jure. 

Testes Sta et Scilder datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1176 f 179r 17 do 25-04-1381. 

Philippus Jozollo als houder van de navolgende schepenbrief droeg 

over aan Johannes van Elshout 10 oude schilden, aan Henricus Jozollo, 

tbv Thomas Asinarius en zijn medekooplieden in Den Bosch resp. de 

houder van de brief, beloofd door Gerardus gnd van Veen van Engelen 

en Johannes gnd die Smit van Enghelen. 

 

Philippus Jozollo tamquam lator litterarum infratactarum decem 

aureos denarios antiquos communiter scilde vocatos promissos 

Henrico Jozollo ad opus Thome Asinarii et sociorum eius mercatorum 

in Busco seu ad opus latoris litterarum etc a Gerardo dicto de 

Veen de Engelen et Johanne dicto die Smit de Enghelen prout in 

litteris supportavit Johanni de Elshout cum litteris et jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 179r 18 do 02-05-1381. 

Henricus nzvw hr Godefridus van Audenhoeven kanunnik van Oirschot 

droeg over aan Goeswinus zv Henricus gnd Goeswijns soen een 

n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Oirschot, uit een b-erfpacht53 

van 23 lopen rogge, maat van Oirschot, welke pacht van 23 lopen rogge 

voornoemde Henricus met Lichtmis in Oirschot beurde, gaande uit een 

stuk land gnd die Gruiters Akker, in Oirschot, ter plaatse gnd Hedel, 

tussen erfgoed gnd Hapermans Akker enerzijds en een waterlaat gnd die 

Lerpe anderzijds, welk stuk land voornoemde Goeswinus zv Henricus gnd 

Goeswijns soen verworven had van voornoemde Henricus voor voornoemde 

pacht. 

 

Henricus filius naturalis quondam domini Godefridi de Audenhoeven 

canonici Oerscottensis (dg: octo) hereditariam paccionem octo 

lopinorum siliginis mensure de (dg: d) Oerscot de hereditaria 

paccione viginti trium lopinorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem XXIII lopinorum siliginis dicte mensure dictus Henricus 

solvendam habet anno quolibet hereditarie purificatione et in 

Oerscot tradendam ex quadam pecia terre dicta communiter die 

Gruijters Acker sita in parochia de Oerscot in loco dicto Hedel 

inter hereditatem dictam communiter Hapermans Acker ex uno et 

inter aqueductum dictum die Lerpe ex alio et quam peciam terre 

Gooeswinus filius Henrici dicti Goeswijns soen erga dictum 

Henricum pro predicta paccione ad pactum acquisiverat hereditarie 

supportavit dicto Goeswino promittens (dg: ratam et obligationem 

ex parte sui deponere) warandiam et obligationem deponere in dicta 

paccione. Testes Sta et Boud datum quinta post miam. 

 

BP 1176 f 179r 19 do 25-04-1381. 

Henricus Cuper zvw Johannes Cuper verkocht aan Henricus zvw Jacobus 

van Nuijs een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit een huis en erf van verkoper, in Den Bosch, aan 

de Vismarkt, naast de oude kraan, tussen erfgoed van Henricus Posteel 

enerzijds en de Dieze anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 

10 pond voornoemd geld en een lijfrente van 20 schelling voornoemd 

geld. De brief overhandigen aan Gerardus van Berze. 

 

                         
53 Zie ← BP 1175 f 281r 17 ±do 18-09-1371, belofte van de erfpacht. 
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Henricus Cuper filius quondam Johannis Cuper hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Jacobi de Nuijs hereditarium censum quatuor 

librarum monete solvendum hereditarie Remigii ex domo et area 

dicti venditoris sita in Busco ad forum piscium iuxta antiquum 

craen inter hereditatem Henrici Posteel ex uno et inter Dijesam ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis hereditario censu X librarum dicte monete et (dg: he) 

vitali pensione XX solidorum dicte monete exinde prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes Sta et Scilder datum quinta (dg: p) 

post octavas pasce. Traditur Gerardo de Berze. 

 

1176 mf5 C 13 f.179v. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 25-04-1381. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 02-05-1381. 

 

BP 1176 f 179v 01 do 25-04-1381. 

Henricus zvw Jacobus van Nuijs verhuurde aan Johannes van den Eijnden 

van Heze 6 morgen land, ter plaatse gnd die Hoeve, tussen wijlen 

Henricus Gheerlex enerzijds en Godefridus Heerkini anderzijds, voor 

een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis (za 02-02-1381), 

per jaar voor 18 oude schilden, met Sint-Martinus te betalen. De 

huurder zal alle oude werken voor zijn rekening nemen. De brief van 

Henricus overhandigen aan Gerardus van Berze. 

 

Solvit extraneus. 

Henricus filius quondam Jacobi de Nuijs sex iugera terre sita in 

loco dicto die Hoeven inter hereditatem quondam Henrici Gheerlex 

ex uno et inter hereditatem Godefridi Heerkini ex alio ut dicebat 

locavit recto locacionis modo Johanni van den Eijnden de Heze ab 

eodem ad spacium sex annorum a purificatione proxime preterita 

deinceps sine medio sequentium possidenda anno quolibet eorundem 

sex annorum pro decem et octo aude scilde dandis sibi ab alio 

Martini primo termino Martini proxime promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit #super omnia# et 

quod ipse omnia antiqua opera dicta aude werke ad premissa 

spectantia dictis sex annis in bona disposicione observabit ante 

scouwe. Testes Sta et Scilder datum quinta post octavas pasce. 

Tradetur littera Henrici Gerardo de Berze. 

 

BP 1176 f 179v 02 do 25-04-1381. 

Henricus Loze verkocht aan Theodericus zv Johannes Rielant van 

Scijnle een huis en tuin in Schijndel, tussen Lambertus van den 

Hanenberch enerzijds en wijlen Jacobus van de Vliedersteijn 

anderzijds, welk huis en tuin en andere erfgoederen hij gekocht had 

van Antonius zvw Johannes van Ottenlaer ev Elizabeth dvw Ghibo gnd 

Heze. 

 

Henricus Loze domum et ortum sitos in parochia de Scijnle inter 

hereditatem Lamberti (dg: d) van den Hanenberch ex uno et inter 

hereditatem quondam Jacobi de Vliedersteijn ex alio (dg: atque sex 

lopinatas terre ordeacee sitas ibidem inter hereditatem Margarete 

de Gherwen et eius liberorum ex uno et inter aggerem dictum die 

Broecschen Dike ex alio atque pratulum situm ibidem in pratis 

communibus contigue iuxta hereditatem Ermgardis de Kilsdonc 

venditos sibi) #quos domum et ortum et alias hereditates !erga 

emendo acquisiverat erga# ab Antonio filio quondam Johannis de 

Ottenlaer marito et tutore legitimo Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Ghibonis dicti Heze prout in litteris hereditarie vendidit 

Theoderico filio Johannis (dg: Riel) Rielant de Scijnle 

supportavit cum litteris (dg: et aliis et jure) #et jure occacione 

dictorum domus et ortum et cum aliis litteris# promittens ratam 
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servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 179v 03 do 25-04-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 32 lichte schilden, 

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

aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXXII licht scilde scilicet 

XII Dordrecht placken pro scilt computato ad nativitatis Johannis 

proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 179v 04 do 25-04-1381. 

Johannes Gruijter van Os, Johannes Kepken van Geffen en Theodericus 

Willaij beloofden aan Willelmus zv Willelmus Loijer 26 mud 2 zester 

rogge, Bossche maat, en 12 pond geld met Lichtmis aanstaande (zo 02-

02-1382) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes Gruijter van Os Johannes Kepken van Geffen et Theodericus 

Willaij promiserunt Willelmo filio Willelmi Loijer XXVI modios et 

duo sextaria siliginis mensure de Busco (dg: ad) et XII libras 

monete ad purificationem proxime persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 179v 05 do 25-04-1381. 

Albertus van Lijt ev Luijtgardis dvw Bartholomeus gnd Meus Spring int 

Goit droeg over aan Arnoldus Hoernken, tbv Johannes Metten soen van 

Erpe, 2 stukken beemd van voornoemde wijlen Bartholomeus, in Veghel, 

(1) naast de plaats gnd die Langbeemden enerzijds en Gheerlacus Cnode 

anderzijds, (2) tussen kv Rutgherus Arken soen enerzijds en Adam 

Snavels soen anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde 

Arnoldus Hoernken. 

 

Albertus de Lijt maritus et tutor legitimus ut dicebat (dg: Liij) 

Luijtgardis sue uxoris filie quondam Bartholomei dicti Meus Spring 

int Goit duas pecias prati (dg: sitas in) dicti quondam 

Bartholomei sitas in parochia de Vechel (dg: q) #quarum una# iuxta 

locum dictum die Langbeemde (dg: inter he) ex uno et inter 

hereditatem Gheerlaci Cnode ex alio et altera inter hereditatem 

liberorum Rutgheri Arken soen ex uno et inter hereditatem Ade 

Snavels soen ex alio #sunt site# ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: Joh Me) Arnoldo Hoernken ad opus Johannis Metten 

soen de Erpe promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Arnoldo 

Hoernken. 

 

BP 1176 f 179v 06 do 25-04-1381. 

Agnes dv Maria ndvw hr Egidius van de Waag droeg over aan de 

secretaris Adam, tbv Ghisbertus van Vlochoven en Theodericus zvw 

Lambertus van den Hoevel, alle goederen, aan haar door wijlen 

voornoemde hr Egidius in zijn testament vermaakt. 

 

Agnes filia Marie filie naturalis quondam domini Egidii de Statera 

cum tutore omnia et singula bona sibi per dictum quondam dominum 

Egidium legata in suo testamento ut dicebat supportavit (dg: .) 

mich #Ade# ad opus Ghisberti de Vlochoven et Theoderici #filii 

quondam Lamberti# van den Hoevel promittens cum tutore ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 179v 07 do 25-04-1381. 

Gerardus zvw Danijel van den Acker ev Elizabeth dv Henricus gnd Veren 

Hadewigen soen van Scijnle droeg over aan Arnoldus nzv hr Leonius van 
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Scijnle een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd in die Gerst 

Hoeve, tussen voornoemde Arnoldus nzvw hr Leonius enerzijds en 

Theodericus ?Pesen soen anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg en met het andere eind aan Arnoldus van Beke nzv etc, aan 

hem en zijn vrouw geschonken, belast met 1 oude groot. 

 

Gerardus filius quondam Danijelis van den Acker maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie Henrici dicti 

Veren Hadewigen soen de Scijnle peciam terre sitam in parochia de 

Scijnle in loco dicto in die Gherst Hoeve inter hereditatem 

Arnoldi filii naturalis domini quondam Leonii de Scijnle ex uno et 

inter hereditatem Theoderici ?Pesen soen ex alio tendentem cum uno 

fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem 

Arnoldi de Beke filii naturalis etc #et quam cum dicta sua uxore 

nomine dotis sumpserat# hereditarie supportavit dicto Arnoldo 

filio naturali domini Leonii promittens (dg: ratam) warandiam et 

obligationem deponere excepto grosso antiquo exinde solvendo. 

Testes Sta et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 179v 08 do 25-04-1381. 

Voornoemde Arnoldus nzvw hr Leonius van Scijnle droeg over aan 

Gerardus zvw Danijel van den Acker een stuk land in Schijndel, 

beiderzijds tussen Henricus Maelghijs, met een eind strekkend aan een 

gemene weg en met het andere eind aan Henricus Veren Hadewigen soen, 

belast met 4 schelling, geld van Schijndel, aan de kerk van 

Schijndel, en 2 schelling, geld van Schijndel, aan de priester van de 

kerk van Schijndel. 

 

Dictus Arnoldus filius naturalis domini quondam Leonii peciam 

terre sitam in parochia de Scijnle inter hereditatem Henrici 

Maelghijs ex utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem Henrici Veren 

(dg: d God) Hadewigen soen (dg: ex) ut dicebat hereditarie 

supportavit Gerardo filio quondam Danijelis van den Acker 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: sex 

solidis) quatuor solidis ecclesie de Scijnle #monete de Scijnle# 

et duobus solidis (dg: presbitro de Scijnle) dicte monete 

presbitro (dg: de) ecclesie de Scijnle exinde solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 179v 09 do 25-04-1381. 

Voornoemde Arnoldus nzvw hr Leonius van Scijnle gaf uit aan Johannes 

zvw Hubertus van den Borne een stuk land in Schijndel, ter plaatse 

gnd die Haverhoeve, tussen Arnoldus gnd Godekens soen enerzijds en 

Johannes Rijcarts soen anderzijds, met beide einden strekkend aan de 

gemeint; de uitgifte geschiedde voor cijnzen aan de heer van Boxtel, 

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

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus Arnoldus filius naturalis domini quondam Leonii etc peciam 

terre sitam in parochia de Scijnle in loco dicto die Haverhoeve 

inter hereditatem Arnoldi dicti Godekens soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Rijcarts soen ex alio (dg: ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem) tendentem cum utroque fine ad 

communitatem dedit ad hereditariam paccionem Johanni filio quondam 

Huberti van den (dg: Boe) Borne ab eodem hereditarie possidendam 

pro censibus domini de Bucstel exinde solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in Busco tradenda 

ex premissa promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et promisit super omnia 
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sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 179v 10 do 25-04-1381. 

Enghelberna dvw Bertoldus gnd Stempel droeg over aan de secretaris 

Adam, tbv Johannes zvw voornoemde Bertoldus Stempel, een n-erfcijns 

van 20 schelling geld uit een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, 

welke cijns van 4 pond, voornoemde Johannes zvw voornoemde Bertoldus 

Stempel aan zijn zuster voornoemde Enghelberna beloofd had, een helft 

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

1/3 deel van een huis en tuin in Den Bosch, tussen erfgoed van Petrus 

Steenwech enerzijds en erfgoed behorend aan de abdij van Berne 

anderzijds. 

 

Enghelberna filia quondam Bertoldi dicti Stempel cum tutore 

hereditarium censum XX solidorum monete de hereditario censu 

quatuor librarum dicte monete quem #censum quatuor librarum# 

Johannes filius dicti quondam Bertoldi Stempel promiserat se 

daturum et soluturum dicte Enghelberne sue sorori hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex tercia parte domus et orti 

sitorum in Buscoducis inter hereditatem Petri Steenwech ex uno et 

inter hereditatem spectantem ad conventum de Berna ex alio prout 

in litteris hereditarie supportavit mihi Ade ad opus dicti 

Johannis cum litteris et jure occacione dicti (dg: .) census XXti 

solidorum promittens cum ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 179v 11 do 25-04-1381. 

Voornoemde Enghelberna droeg over aan Heijlwigis dvw Arnoldus van der 

Weijden een n-erfcijns van 3 pond geld uit voornoemde b-erfcijns van 

4 pond voornoemd geld. 

 

Dicta (dg: -s) Enghelberna cum tutore hereditarium censum trium 

librarum monete de dicto censu quatuor librarum dicte monete 

hereditarie supportavit Heijlwigi filie quondam Arnoldi van der 

Weijden cum litteris et jure (dg: pro) occacione dicti census 

trium librarum promittens cum tutore ratam servare. Testes datum 

supra. (dg: Tradetur littera dicte Enghelberne). 

 

BP 1176 f 179v 12 do 02-05-1381. 

Johannes Uten Ham ev voornoemde Heijlwigis droeg voornoemde cijns van 

3 pond over aan voornoemde Enghelberna voor de duur van haar leven. 

 

Johannes Uten Ham maritus et tutor legitimus ut asserebat dicte 

Heijlwigis dictum censum trium librarum supportavit dicte 

Enghelberne ab eadem ad suam vitam possidendum et non ultra 

promittens ratam servare tali condicione quod dictus census trium 

librarum post decessum dicte Enghelberne ad dictam Heijlwigem 

devolvetur. Testes Vere et Scilder datum quinta post miam. 

 

BP 1176 f 179v 13 do 02-05-1381. 

Jacobus zvw Henricus Keelbreker verhuurde aan Gerardus gnd Gheel den 

Spelmaker van Utrecht (1) een huis en tuin in Berlicum, ter plaatse 

gnd Beilver, tussen Margareta van Best enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een akker in Berlicum, ter plaatse gnd Aan Geen 

Laarvoort, tussen erfg van voornoemde Margareta enerzijds en de 

gemeint anderzijds, (3) een akker gnd die Huisakker, in Berlicum, 

tussen hr Albertus Buc enerzijds en erfgoed van de monniken van Berna 

anderzijds, (4) een stuk land gnd dat Steltstuk, in Berlicum, ter 

plaatse gnd die Loe, tussen voornoemde hr Albertus enerzijds en 

Johannes Bruijstens soen anderzijds, (5) 2 zesterzaad land in 

Berlicum, ter plaatse gnd op Lewerkenberg, tussen voornoemde hr 

Albertus enerzijds en Gerardus Wouters soen anderzijds, voor een 
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periode van 4 jaar, ingaande Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-

1381). 

 

Jacobus filius quondam Henrici (dg: Keelbr) Keelbreker domum et 

ortum sitos in parochia de Berlikem (dg: inter) in loco dicto 

Beilver inter hereditatem Margarete de Best ex uno et inter 

communem plateam ex alio item (dg: acl) agrum terre situm in dicta 

parochia ad locum dictum Aen (dg: d) Gheen Laervoert (dg: ex uno) 

inter hereditatem heredum Margarete predicte ex uno et inter 

communitatem ex alio item agrum dictum die Huijsacker situm in 

dicta parochia inter hereditatem domini Alberti (dg: d) Buc ex uno 

et inter hereditatem monachorum de Berna ex alio item peciam terre 

dictam dat Steltstuc sitam in dicta parochia (dg: inter lo) in 

loco dicto die Loe inter hereditatem domini Alberti predicti ex 

uno et inter hereditatem Johannis Bruijstens soen ex alio item 

duas sextariatas terre sitas in dicta parochia (dg: sitas) in loco 

dicto (dg: d) op Lewerkenberch (dg: ex uno) inter hereditatem 

domini Alberti predicti ex uno et inter Gerardi Wouters soen ex 

alio ut dicebat (dg: dedit ad annuum pactum) #locavit recto 

locacionis# Gerardo dicto Gheel (dg: den) den Spelmaker de Utrecht 

ab eodem ad spacium quatuor annorum a festo (dg: nativitatis n) 

Remigii proxime deinceps sine medio sequentium possidendos (dg: 

anno quolibet) promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

{Met haal verbonden met BP 1176 f 179v 17}. 

 

BP 1176 f 179v 14 do 02-05-1381. 

Bela wv Ludekinus Maes, haar zoon Godefridus en Henricus Kathelinen 

soen van Meerwijc beloofden aan Johannes van den Hoevel 28 oude 

schilden54 met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Bela relicta quondam Ludekini Maes Godefridus eius filius et 

Henricus Kathelinen soen de Meerwijc promiserunt Johanni van den 

Hoevel XXVIII aude scilde ad nativitatis Domini proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 179v 15 do 02-05-1381. 

De eerste twee zullen Henricus schadeloos houden. 

 

Solvit 1 plack et 3 solidos. 

Duo primi servabunt Henricum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 179v 16 do 02-05-1381. 

Johannes zvw Petrus gnd Zegher, Johannes Appel, Petrus zvw 

Theodericus Raven, Johannes zvw Arnoldus Gielijs soen en Johannes zv 

Arnoldus van den Venne beloofden aan Johannes zv Truda, tbv hem en 

Nijcholaus van Bucstel, 13 oude schilden met Lichtmis aanstaande (zo 

02-02-1382) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Petri dicti Zegher et Johannes Appel 

Petrus filius quondam Theoderici Raven Johannes filius quondam 

Arnoldi Gielijs soen et Johannes filius Arnoldi van den (dg: Ven) 

Venne promiserunt Johanni filio Trude ad opus sui et opus 

Nijcholai de Bucstel seu alterius eorum XIII aude scilde ad 

purificationem proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

                         
54 Zie → BP 1176 f 236v 15 vr 17-01-1382, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1176 f 179v 17 do 02-05-1381. 

Voornoemde Gerardus Gheel verhuurde voornoemd huis, tuin en 

erfgoederen aan Andreas zv Jacobus van Noddenvelt voor een periode 

van 4 jaar, ingaande Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381). 

 

{Met haal verbonden met BP 1176 f 179v 13}. 

Dictus Gerardus Gheel dictos domum et ortum et hereditates locavit 

recto locacionis modo Andree filio Jacobi van Noddenvelt ab eodem 

ad spacium quatuor annorum post festum Remigii proxime futurum 

deinceps sine medio sequentium possidendos promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 179v 18 do 02-05-1381. 

Voornoemde Andreas beloofde aan voornoemde Gerardus Geel, gedurende 4 

jaar, elk jaar 20 schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild 

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

Sint-Jan, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Andreas promisit super omnia se daturum et soluturum dicto 

Gerardo (dg: Goe) Geel ad spacium quatuor proxime futurorum anno 

quolibet eorundem XX scilde scilicet XII Dordrecht placken pro 

scilt computato anno quolibet eorundem quatuor annorum mediatim 

Domini et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis 

Domini ex omnibus suis bonis. Testes datum supra. 

 

1176 mf5 C 14 f.180. 

 anno LXXXI mensis aprilis die Marco ewangeliste: 

  donderdag 25-04-1381. 

 

BP 1176 f 180r 01 do 02-05-1381. 

Johannes zvw Willelmus van Audehoeven en Jacobus zv Jacobus van Baest 

beloofden aan Theodericus van Zeelst 10 Brabantse dobbel met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Willelmi de Audehoeven Jacobus filius 

Jacobi de Baest promiserunt Theoderico de Zeelst X Brabant dobbel 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 180r 02 .. 07-08-1613. 

De erfg van Wijnant Roelofs en de erfg van Claes Janssen van Birlicum 

hebben verklaard dat de erfg van Willem van Oeteler op Simons dag de 

hierna volgende pacht van 6 zester rogge hebben gelost. 

 

De erffgen Wijnants Roelofs ende Claes Janssen van Birlicum 

erffgen hebben bekent dat derrfgen Willems van Oeteler tot Simoes 

dag naeSint-.... pachte van sess sester ## roggen an hennen handen 

hebben geloSint- Actum VII- augusti 1613 (handtekening). 

 

BP 1176 f 180r 03 do 02-05-1381. 

Theodericus zvw Willelmus van den Brekelen gaf uit aan Nijcholaus van 

Empel zvw Theodericus van den Brekelen 2 bunder weide in Schijndel, 

ter plaatse gnd die Middel Hoeve, tussen Johannes van Ghemonden 

enerzijds en Henricus Groveken anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor 2 oude groot en thans voor een n-erfpacht55 van 6 zester rogge, 

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

(ma 02-02-1383). 

 

                         
55 Zie → BP 1177 f 080r 08 do 08-10-1383, overdracht van deze pacht. 
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Solvit IX plack. 

Theodericus filius quondam Willelmi van den Brekelen duo bonaria 

(dg: p terre) pascue dicte weide sitam in parochia de Scijnle in 

loco dicto die Middel Hoeve inter hereditatem Johannis de 

Ghemonden ex uno et inter hereditatem Henrici Groveken ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Nijcholao de Empel filio 

quondam Theoderici van den Brekelen ab eodem hereditarie 

possidenda pro duobus grossis antiquis exinde prius solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione sex sextariorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et pro primo termino a purificatione proxime ultra 

annum ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes (dg: d Sta) datum supra. 

 

BP 1176 f 180r 04 do 02-05-1381. 

Ghibo Keijot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo Keijot prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 180r 05 do 02-05-1381. 

Johannes Weenmaer, Willelmus zvw Henricus gnd Word, Ghibo zvw 

Johannes gnd Veren en Henricus van Uden beloofden aan Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini en Gerardus van Vladeracken, gedurende 6 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus 7½ oude schild te betalen. 

Ze zullen een kamp, gelegen voor Engelen, tussen Johannes van de Dijk 

enerzijds en Arnoldus Heijme anderzijds in het 6e jaar niet bezaaien. 

 

Johannes Weenmaer (dg: -s) Willelmus filius quondam Henrici dicti 

Word et Ghibo filius (dg: Johannis) quondam Johannis dicti Veren 

#et Henricus de Uden# promiserunt Willelmo filio Arnoldi Tielkini 

et Gerardo de Vladeracken (dg: et) ad spacium sex annorum datum 

presentem sine medio sequentium anno quolibet eorum sex annorum 

septem et dimidium aude scilde Martini persolvenda et primo 

termino Martini proxime et quod ipse quendam campum (dg: situm) 

situm ante Engelen inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi (dg: Heij) Heijme ex alio sexto anno 

scilicet ultimo annorum dictorum sex annorum non seminabunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 180r 06 do 02-05-1381. 

De twee eersten zullen de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Duo primi servabunt alios indempne (dg: -s). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 180r 07 do 02-05-1381. 

Rodolphus van Gravia en Henricus Loenman droegen over aan Ludovicus 

gnd Lode van Kessel zvw Ludovicus 10 morgen 1+1/3 hont land in 

Kessel, ter plaatse gnd Ekpoelen, tussen een zekere Zwertken 

enerzijds en erfg vw Johannes gnd Louwer anderzijds, aan hem 

overgedragen door Emondus Rover. 

 

Rodolphus de Gravia et Henricus Loenman decem iugera (dg: ter) 

unum hont et terciam partem unius hont terre sitas in parochia de 

Kessel in loco dicto (dg: dicto) communiter Ecpoelen inter 

hereditatem dicti Zwertken ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Johannis dicti Louwer ex alio supportatas sibi ab Emondo 

Rover prout in litteris hereditarie supportaverunt Ludovico dicto 

Lode de Kessel filio quondam (dg: Lo) Ludovici cum litteris et 

jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui 
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deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 180r 08 do 25-04-1381. 

En Emondus Rover kan terugkopen tussen nu en Sint-Martinus over 3 

jaar (vr 11-11-1384) met 100 oude schilden. Opgesteld in de kamer van 

de schrijvers, in aanwezigheid van Willelmus zv Arnoldus Tielkini, 

Sijmon van Mijrabellum en Gerardus van Vladeracken. 

 

A. 

Et Emondus Rover poterit redimere infra hinc et Martini proxime et 

(dg: de) ad spacium trium annorum deinceps sine medio sequentium 

cum centum aude scilde seu valorem ut in forma. Acta in camera 

scriptorum presentibus Willelmo filio Arnoldi Tielkini Sijmone de 

Mijrabello et Gerardo de Vladeracken anno LXXXI mensis aprilis die 

Marci ewangeliste hora complete. 

 

BP 1176 f 180r 09 do 25-04-1381. 

Heijmericus van Alphen beloofde aan Walterus die Grove 20 Hollandse 

dobbel met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381) te betalen. 

 

Heijmericus de Alphen promisit Waltero !de (dg: Grave) Grove XX 

Hollant dobbel ad Jacobi proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 180r 10 do 25-04-1381. 

Johannes zvw Tielmannus gnd Pouwels soen beloofde aan Henricus Maes 

soen van Hijntam, gedurende 8 jaar, ingaande heden, elk jaar met 

Vastenavond 4 oude schilden te betalen. 

 

Solvit VII plack. 

Johannes filius quondam Tielmanni dicti Pouwels soen promisit (dg: 

Henrico Maes soen de Hij) super omnia se daturum et soluturum 

Henrico Maes soen de Hijntam ad spacium octo annorum datam 

presentem sine medio sequentium anno quolibet eorum octo annorum 

quatuor aude scilde (dg: p) ad carnisprivium (dg: proxime) 

persolvenda et pro primo termino carnsiprivio proxime. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 180r 11 do 25-04-1381. 

Henricus zvw Johannes van Warghaerthusen verkocht aan Arnoldus zvw 

Arnoldus gnd Brekelman (1) 1/3 deel in een erfpacht56 van 10 lopen 

rogge, maat van Oisterwijk, die Nijcholaus zvw Mathijas van Baerle 

beloofd had aan voornoemde Henricus, zijn broer Mijchael en Henricus 

zvw Johannes van der Hoven schoonbroer van voornoemde broers, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit 1/8 deel van een hoeve die was van 

wijlen Petrus Loder, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen 

Arnoldus gnd Moelner enerzijds en een zekere Stercke van Breda 

anderzijds, (2) de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van 

voornoemde Mijchael, in 1/3 deel dat aan voornoemde Mijchael behoorde 

in voornoemde pacht. 

 

(dg: Joh) Henricus filius quondam Johannis de Warghaerthusen (dg: 

medietatem) #terciam partem# ad se spectantem in hereditaria 

paccione decem lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc quam 

Nijcholaus filius quondam Mathije de (dg: Baele) Baerle promisit 

se daturum et soluturum dicto Henrico et Mijchaeli suo fratri 

atque Henrico filio quondam Johannis van der Hoven genero dictorum 

fratrum hereditarie purificatione ex (dg: octava p) octava parte 

cuiusdam mansi qui fuerat quondam Petri (dg: Ro) Loder siti in 

                         
56 Zie → BP 1181 p 656v 05 do 05-02-1400, overdracht van 6 lopen uit 

de 10 lopen. 
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parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter hereditatem 

Arnoldi dicti Moelner ex uno et inter hereditatem dicti Stercke de 

Breda ex alio prout in litteris atque medietatem (dg: a) sibi de 

morte dicti Mijchaelis successione advolutam in tercia parte que 

ad dictum Mijchaelem spectabat in dicta paccione hereditarie 

vendidit Arnoldo filio (dg: f) quondam Arnoldi dicti Brekelman 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti quondam Mijchaelis deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 180r 12 do 25-04-1381. 

Ghisbertus gnd Penninc droeg over aan Johannes van de Kloot clericus 

een n-erfpacht van 5 zester ½ lopen rogge, uit een b-erfpacht van 9 

zester ½ lopen rogge, Bossche maat, die Arnoldus van den Ors beloofd 

had aan voornoemde Ghisbertus, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

(1) de helft van een stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd Tongeren, 

tussen Gerardus die Heirde enerzijds en een akker gnd Verstats Akker 

anderzijds, (2) de helft van een stuk land gnd die Hakken Hoeve, 

aldaar, naast eerstgenoemd stuk land, welke laatstgenoemde helft 

voornoemde Arnoldus mede tot onderpand had gesteld. 

 

Ghisbertus dictus Penninc hereditariam paccionem quinque 

sextariorum et dimidii lopini siliginis de hereditaria paccione 

novem sextariorum et dimidii lopini siliginis mensure de Busco 

quam Arnoldus van den Ors dicto Ghisberto dare et solvere 

promiserat hereditarie purificatione ex medietate (dg: pecie) 

pecie! site in parochia de Bucstel in loco dicto Tongeren inter 

hereditatem Gerardi die Heirde ex uno et inter (dg: hereditatem 

aggerem) #agrum# dictum Versta-(dg: e)-ts Acker ex alio et atque 

ex medietate cuiusdam pecie terre dicte (dg: dicte) communiter die 

Hacken Hoeve site ibidem contigue iuxta primodictam peciam terre 

quam medietatem iam dictam dictus Arnoldus (dg: ..) prefato 

Ghisberto ad pignus imposuit pro solucione dicte paccionis prout 

in litteris hereditarie supportavit Johanni de Globo clerico (dg: 

supportavit) cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 180r 13 do 25-04-1381. 

Henricus gnd Paedse zv Henricus Paedse verkocht aan Willelmus zvw 

Johannes van Rode een stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd Tongeren, 

tussen de plaats gnd Molengrave enerzijds en erfgoed gnd Lodewijks 

Akker anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het 

andere eind aan Gerardus die Heirde, belast met de grondcijns. 

 

Henricus dictus Paedse filius (dg: quondam) Henrici Paedse peciam 

terre sitam in parochia de Bucstel in loco dicto Tongeren inter 

(dg: hereditatem) locum dictum Molengreve ex uno et inter 

hereditatem dictam Lodewijchs Acker ex alio tendentem cum uno fine 

ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem Gerardi die 

Heirde ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio quondam 

Johannis de Rode promittens (dg: rat) warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domino fundi exinde solvendo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 180r 14 do 25-04-1381. 

Gerardus zvw Walterus gnd des Heirden soen vernaderde. De ander week. 

En hij behield. 

 

Gerardus filius quondam (dg: Will) Walteri dicti (dg: He) des 

Heirden soen prebuit et (dg: alter non) #et alter# cessit (dg: 
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testes datum supra) et obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 180r 15 do 25-04-1381. 

Gerardus zvw Walterus des Heirden soen beloofde aan voornoemde 

verkoper 26 Brabantse dobbel, een helft met betalen met het ?octaaf 

van Pinksteren (zo 09-06-1381) en de andere helft met Maria-Geboorte 

aanstaande (zo 08-09-1381). 

 

Gerardus filius quondam Walteri des Heirden (dg: pro) soen 

promisit dicto venditori XXVI Brabant dobbel seu valorem mediatim 

ad ?octavam penthecostes et mediatim (dg: Lamberti proxime per) in 

festo nativitatis Marie proxime persolvendos. Testes Sta et 

Ghisbertus datum supra. 

 

BP 1176 f 180r 16 do 25-04-1381. 

De broers Arnoldus en Erenbertus, kvw Erenbertus van der Scoervoert, 

Johannes van den Zande ev Jutta, Henricus Jans soen van Warghershusen 

ev Metta, dvw voornoemde Erenbertus, en Johannes van Lier ev Aleijdis 

dvw Lambertus Colen soen verkochten aan Enghelbertus zvw Enghelbertus 

van den Nuwenhuse 5/6 deel in ¼ deel van een kamp, 3 bunder groot, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Noordbroek, tussen Henricus gnd die Laet 

van Essche enerzijds en Henricus gnd van de Nieuwenhuize anderzijds, 

welk ¼ deel voornoemde wijlen Erenbertus van der Scoervoert gekocht 

had van Henricus zvw Johannes gnd Vos van Belver, welk 5/6 deel aan 

hen gekomen was na overlijden van voornoemde Erenbertus. 

 

Arnoldus Erenbertus fratres liberi quondam Erenberti van der 

Scoervoert Johannes van den Zande maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Jutte sue uxoris Henricus Jans soen de Wa[r]ghershusen 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Mette sue uxoris (dg: et 

Joh) filiarum dicti quondam Erenberti et Johannes de Lier maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie quondam 

Lamberti Colen soen quinque sextas partes ad se spectantes in 

quarta parte cuiusdam campi tria bonaria continentis (dg: qui 

campus dudum fuerat) siti in parochia de Helvoert ad locum dictum 

Noertbroec inter hereditatem Henrici dicti die Laet de Essche ex 

uno et inter hereditatem Henrici dicti de Nova Domo ex alio quam 

quartam partem dictus (dg: Er) quondam Erenbertus van der 

Scoervoert erga Henricum filium quondam Johannis dicti Vos de 

Belver acquisiverat emendo prout in litteris scilicet dividendo 

dictam quartam partem in sex partes equales (dg: unam ex hiis) 

quinque ex hiis eis de morte dicti quondam Erenberti successione 

advolutas ut dicebant hereditarie vendiderunt Enghelberto filio 

quondam Enghelberti van den Nuwenhuse supportaverunt cum litteris 

et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 180r 17 do 25-04-1381. 

Johannes zv Johannes gnd Erenbrechts soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius Johannis dicti Erenbrechts soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 180r 18 do 25-04-1381. 

Erenbertus zvw Erenbertus van der Scoervoert droeg over aan Arnoldus 

zvw voornoemde Erenbertus een stuk beemd gnd die Scoer, in Esch, 

tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Solvit 3 plack. 

Erenbertus filius quondam Erenberti van der Scoervoert peciam 
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prati dictam die Scoer sitam in parochia de Essche inter 

hereditatem Arnoldi (dg: sui fratris ex uno) filii dicti quondam 

Erenberti ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Arnoldo promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 180r 19 do 25-04-1381. 

Voornoemde Arnoldus zvw Erenbertus van der Scoervoert droeg over aan 

zijn broer Erenbertus 1/12 deel in 2 dagmaten beemd, gnd die Possel, 

in Esch, tussen Johannes van den Zande en de zijnen enerzijds en een 

gemene weg gnd die Poelsteeg anderzijds. 

 

Dictus Arnoldus duodecimam partem ad se spectantem in duabus 

diurnatis prati dictis die Possel sitis in parochia de Essche 

inter hereditatem (dg: hereditatem) Johannis van den Zande et 

suorum coheredum ex uno et inter (dg: he) communem plateam dictam 

die Poel Stege ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Erenberto suo fratri promittens warandiam et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

1176 mf5 D 01 f.180v. 

 Secunda post misericordiam: maandag 29-04-1381. 

 Tercia post misericordiam: dinsdag 30-04-1381. 

 

BP 1176 f 180v 01 ±do 25-04-1381. 

Henricus Buekentop: een stuk land gelegen naast de plaats gnd 

Merendonk, tussen Johannes van der Merendonc enerzijds en voornoemde 

Henricus anderzijds, met de helft van de sloten tussen dit stuk land 

en voornoemde Henricus {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Buekentop (dg: per) peciam terre sitam iuxta locum dictum 

Merendonc inter hereditatem Johannis (dg: van den M) van der 

Merendonc ex uno et inter hereditatem dicti Henrici ex alio (dg: 

ut dicebat) cum medietate (dg: fo) fossatorum sitorum inter dictam 

peciam terre et dictam hereditatem dicti Henrici. 

 

BP 1176 f 180v 02 ma 29-04-1381. 

Katherina dvw Mijchael gnd Ludolfs soen verkocht aan Jacobus zvw 

Johannes gnd Sperre alle erfgoederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar ouders, gelegen onder Nederwetten, belast met 12 

penning aan de kerk van Nederwetten en een erfpacht van 15 lopen 

gerst en ½ lopen raapzaad, maat van Wetten, aan het klooster van 

Hoedonk. De brief overhandigen aan zijn broer Johannes Sperre of aan 

hem. 

 

Solvit. 

Katherina filia quondam Mijchaelis dicti (dg: U-)-#Lu#-dolfs soen 

(dg: de M) cum tutore omnes et singulas hereditates sibi de morte 

quondam suorum parentum successione advolutas quoque locorum infra 

parochiam de Nederwetten (dg: sitas ad lo) sitas ut dicebat 

hereditarie vendidit Jacobo filio quondam Johannis dicti Sperre 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

duodecim denariis ecclesie de Nederwetten et hereditaria paccione 

XV lopinorum (dg: siliginis) ordei et dimidii lopini seminis 

raparum mensure de Wetten conventui de Hoedonc exinde solvendis de 

jure. Testes Vere et Scilder datum secunda post miam. Tradetur 

littera Johanni Sperre suo fratri vel sibi. 

 

BP 1176 f 180v 03 ma 29-04-1381. 

Johannes van Houthem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes de Houthem prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 180v 04 ma 29-04-1381. 

Johannes gnd van Stockel zvw Willelmus gnd Bollens soen verkocht aan 

Godescalcus van Bladel de navolgende erfgoederen, gelegen in Vessem, 

(1) een stuk land, tussen Johannes gnd Godens soen enerzijds en 

Johannes gnd Wuest anderzijds, (2) een akker gnd dat Rodeken en een 

aangelegen stuk beemd, tussen Theodericus Ansems soen enerzijds en 

Johannes Dircs anderzijds, (3) een akker gnd die Zandakker, tussen kv 

Aleijdis van den Vloege enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) 

een stuk land ter plaatse gnd die Hoeve, tussen Henricus van der 

Bruggen enerzijds en kv Henricus Venmans anderzijds, met een stukje 

heide en een stukje erfgoed gnd Bleke, gelegen aan het eind van 

laatstgenoemd stuk land, (5) het deel, dat aan eerstgenoemde Johannes 

behoort, in een stuk heideland gnd dat Hoeveke, naast Hermannus gnd 

der Kijnder, belast met de grondcijns en een erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Vessem. 

 

Solvit totum. 

Johannes (dg: filius) dictus de (dg: Stockele) Stockel filius 

quondam Willelmi (dg: Bo) dicti Bollens soen hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Vessem primo videlicet peciam 

#terre# sitam inter hereditatem Johannis dicti Godens soen ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti Wuest ex alio item agrum 

dictum dat Rodeken et peciam prati ei adiacentem sitos inter 

hereditatem Theoderici Ansems soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Dircs ex alio item agrum terre dictum die Zandacker (dg: 

inter) sitam inter hereditatem liberorum Aleijdis van den Vloege 

ex uno et inter (dg: hereditatem) communem viam ex alio item 

peciam terre sitam in loco dicto die Hoeve inter hereditatem 

Henrici van der Bruggen ex uno et inter hereditatem liberorum 

Henrici Venmans ex alio (dg: tendentem) cum particula terre merice 

et (dg: hereditatem) #cum# paricula hereditatis dicte Bleke sitis 

ad finem iamdicte pecie terre item totam partem et omne jus 

primodicto Johanni competentes in pecia terre mericalis dicta dat 

Hoeveke sita #contigue# iuxta hereditatem Hermanni dicti der 

Kijnder (dg: ex) ut dicebat hereditarie vendidit Godescalco de 

Bladel promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu dominorum fundi et hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Vessem exinde solvendis. Testes Sta et Ouden 

datum supra. 

 

BP 1176 f 180v 05 ma 29-04-1381. 

Johannes gnd Boudens soen van Vessem verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes dictus Boudens soen de Vessem prebuit et obtinuit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 180v 06 ma 29-04-1381. 

Reijnkinus Kul en Enghelbertus die Korver beloofden aan Johannes van 

Erpe, tbv de ontvangers van Den Bosch, gedurende 5 jaar, ingegaan 

afgelopen Sint-Martinus (zo 11-11-1380), elk jaar 4 Brabantse dobbel 

te betalen, een helft met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, 

voor de eerste keer afgelopen Pasen (zo 14-04-1381). 

 

Reijnkinus Kul et Enghelbertus die Korver promiserunt insuper 

omnia (dg: se daturos) Johanni de Erpe ad opus receptorum oppidi 

de Buscoducis qui fuerint pro tempore quod ipsi dabunt et 

exsolvent eisdem receptoribus ad spacium (dg: quat) quinque 

annorum a festo Martini proxime preterito deinceps sine medio 
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sequentium anno quolibet eorundem quinque annorum quatuor Brabant 

dobbel mediatim pasche et mediatim Remigii et pro primo termino in 

(dg: -.) festo pasce proxime preterito. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 180v 07 ma 29-04-1381. 

Ghisbertus zvw Hermannus Bac beloofde aan Arnoldus Avemari de oudere 

75 Brabantse dobbel met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1381) te 

betalen. 

 

Ghisbertus filius quondam Hermanni Bac promisit super omnia 

Arnoldo Avemari seniori septuaginta quinque Brabant dobbel ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 180v 08 ma 29-04-1381. 

Arnoldus gnd Avemari droeg over aan Ghisbertus zvw Hermannus Bac een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, aan hem verkocht door Lana wv Walterus zv Arnoldus gnd van 

Nuenrebeke en haar kinderen Petrus en Arnoldus. 

 

Arnoldus dictus Avemari hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendam et deliberandam venditam sibi a Lana 

relicta quondam Walteri filii Arnoldi dicti de Nuenrebeke et Petro 

et Arnoldo eius liberis prout in litteris hereditarie supportavit 

Ghisberto filio quondam Hermanni Bac cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 180v 09 ma 29-04-1381. 

Arnoldus gnd Avemarie droeg over aan Ghisbertus zvw Hermannus Bac een 

erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, aan hem verkocht door de broers Ghisbertus gnd van 

Hasenbossche en Henricus Maechelini, kvw Maechelinus van Tricht, en 

door Hubertus van Ghouberdingen ev Margareta dvw voornoemde 

Maechelinus. 

 

Arnoldus dictus Avemarie hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco (dg: quam) solvendam hereditarie (dg: 

path et in) purificatione et in Busco tradendam venditam sibi a 

Ghisberto dicto (dg: van) de Hasenbossche Henrico Maechelini 

fratribus liberis quondam Maechelini de Traiecto atque ab Huberto 

de Ghouberdingen marito et (dg: legitimo) tutore legitimo 

Margarete sue uxoris filie dicti quondam Maechelini prout in 

litteris hereditarie supportavit (dg: Arnoldo Ave) Ghisberto filio 

#quondam# Hermanni Bac cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1176 f 180v 10 ma 29-04-1381. 

Ancelmus zv Arnoldus gnd Nolleken Quap beloofde aan Willelmus 

Brueder, tbv Johannes van Best, 250 Brabantse dobbel met Sint-

Remigius aanstaande (di 01-10-1381) te betalen. 

 

Ancelmus (dg: van de) filius Arnoldi dicti Nolleken Quap promisit 

Willelmo Brueder ad opus Johannis de Best ducentos et quinquaginta 

Brabant dobbel ad Remigii proxime persolvendos. Testes Boud et 

Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 180v 11 ma 29-04-1381. 

Jutta ndvw hr Adam investiet van Den Bosch verklaarde dat Egidius van 
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de Doorn57,58,59 aan haar voldaan heeft alle achterstallige termijnen 

van een lijfrente van 20 pond, die voornoemde Egidius moet betalen 

aan voornoemde Jutta. 

 

Jutta filia naturalis domini quondam Ade investiti olim de 

Buscoducis palam recognovit sibi Egidium (dg: sat) de Spina 

satisfecisse de omnibus arrestadiis sibi restantibus a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem de vitali pensione XXti 

librarum quam dictus Egidius dicte Jutte solvere tenetur salva 

dicte Jutte sua vitali pensione predicta. Testes (dg: .......) 

Boud et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 180v 12 di 30-04-1381. 

Henricus Crabbart zv Theodericus gnd Scout ev Hilla dvw Johannes van 

Uden verklaarde ontvangen te hebben van Johannes Cuper (1) 1/3 deel 

van 200 mottoen, die voornoemde wijlen Johannes van Uden in zijn 

testament nagelaten had aan voornoemde Hilla en aan andere kvw 

voornoemde Johannes, (2) 1/3 deel van 4 pond groten in Vlaams 

paijment, die wijlen Johannes van Zochel vermaakt had aan kvw 

voornoemde Johannes van Uden. Hij ontlastte voornoemde Johannes 

Cuper, Margareta wv voornoemde Johannes van Uden en Egidius van Ghele 

van voornoemd 1/3 deel. Hij beloofde voornoemde Johannes Cuper 

schadeloos te houden van alle beloften, door voornoemde Johannes 

Cuper gedaan aan voornoemde Margareta en Egidius, voorzover die 

beloften betrekking hebben op voornoemd 1/3 deel. Voorts verklaarde 

hij dat alle goederen en zaken aan hem zijn voldaan, die voornoemde 

Johannes Cuper namens voornoemde Hilla heeft ontvangen. 

 

Henricus (dg: Cu) Crabbart filius Theoderici dicti Scout maritus 

et tutor legitimus Hille sue uxoris filie quondam Johannis de Uden 

palam recognovit se recepisse plenarie a Johanne Cuper terciam 

partem de CC mutonibus aureis quos dictus quondam Johannes de Uden 

dicte Hille et aliis liberis eiusdem (dg: Johannis) quondam 

Johannis in suo testamento legaverat atque terciam partem quatuor 

librarum grossorum (dg: monete) in pagamento Flandrensi quos 

Johannes quondam de Zochel (dg: dictis) liberis dicti quondam 

Johannis de Uden legaverat ut dicebat clamans inde dictum Johannem 

Cuper et Margaretam relictam dicti quondam Johannis de Uden et 

Egidium de Ghele a predicta tercia parte quitos et promisit super 

habita et habenda dictum Johannem Cuper indempnem servare ab 

omnibus (dg: dampnis) promissionibus factis ab eodem Johanne Cuper 

dicte Margarete et dicto Egidio seu eorum alteri !dictis pecuniarum 

summis in quantum (dg: quecumque) huiusmodi promissiones 

concernunt dictam terciam partem dictarum pecunie summarum et quod 

ipsi numquam dictum Johannem seu aliquam aliam personam impetet 

#in judicio spirituali vel seculari# occacione dicte tercie partis 

dictorum legatorum insuper recognovit sibi fore satisfactum ab 

omnibus bonis et rebus quas dictus Johannes Cuper ex parte et 

nomine dicte Hille percepit et levavit a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem clamans inde quitum et promisit (dg: di) 

super omnia dictum Johannem numquam impetere #vel vexare# 

occacione premissorum in judicio spirituali vel seculari. Testes 

Boud et Vere datum tercia post miam. 

 

                         
57 Zie → BP 1176 f 295r 01 ma 16-02-1383, Egidius van Doorn betaalde 

alle achterstallige termijnen van een lijfrente. 
58 Zie → BP 1178 f 052r 03 do 01-10-1388, Egidius van de Doorn 

betaalde alle achterstallige termijnen van lijfrenten. 
59 Zie → BP 1178 f 179v 09 za 04-03-1391, Egidius van de Doorn 

betaalde alle achterstallige termijnen van een lijfrente van 20 pond. 
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BP 1176 f 180v 13 di 30-04-1381. 

Arnoldus Heijme gaf uit aan Lambertus zvw Willelmus van Hamvelt, voor 

de duur van zijn leven, een beemd gnd die Molenbeemd, in Veghel, 

tussen de plaats gnd die Groot Molen Wiel enerzijds en erfg vw 

Godefridus van Weert anderzijds, met een eind strekkend tot aan de 

plaats gnd die Kleine Wiel en met het andere eind aan de gemeint; de 

uitgifte geschiedde voor 2 Brabantse dobbel, met Sint-Martinus te 

betalen. Direct na overlijden van voornoemde Lambertus gaat de beemd 

terug naar voornoemde Arnoldus. Lambertus kan op een ¼ deel van 

voornoemde beemd, te weten het ¼ deel dat ligt richting de plaats gnd 

de Molendijk en loopt naast de plaats gnd de Kleine Wiel, en voorts 

in het rond naast het grote wiel tot aan de gemeint, huizen bouwen, 

tuinen aanleggen, bomen planten en wegen bepalen, d.w.z. op de andere 

¾ delen mag hij dit niet, behalve dat hij dat ¾ deel mag weiden, 

hooien en betreden. Lambertus zal op voornoemd ¼ deel een huis 

bouwen. Wat Lambertus op voornoemd ¼ deel zal bouwen of planten, of 

wat Lambertus op het overige ¾ deel zal planten, daarvan zal 

Lambertus gebruik maken, zolang hij leeft. Maar na zijn overlijden 

zal Arnoldus al hetgeen Lambertus geplant, gebouwd of aangelegd heeft 

verkrijgen, uitgezonderd de huizen en gebouwen, door Lambertus op 

voornoemd ¼ deel te bouwen. Die huizen en gebouwen zullen de erfg van 

Lambertus, binnen 15 dagen na het overlijden van Lambertus {f.181r} 

op een geld bedrag taxeren. Dan zal Arnoldus binnen 8 dagen kiezen of 

hij die huizen en gebouwen daarvoor koopt. Wil Arnoldus niet kopen, 

dan zullen de erfg van Lambertus die gebouwen en huizen binnen een 

maand verwijderen. Arnoldus mag op voornoemd ¾ deel een duifhuis 

laten bouwen en wegen daarheen aanleggen, waarover Arnoldus en zijn 

boden kunnen gaan wanneer hij wil. Om het duifhuis mag hij een sloot 

laten uitgraven. 

 

Solvit extraneus 4or grossos et 2 plack. 

Arnoldus Heijme pratum dictum die Molenbeemt situm in parochia de 

Vechel inter locum dictum die Groet Molen Wijel ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Godefridi de Weert ex alio tendens cum 

uno fine ad locum dictum die Cleijnen Wiel et cum reliquo fine ad 

communitatem dedit ad annuum censum Lamberto filio quondam 

Willelmi de Hamvelt ab eodem Lamberto ad vitam eiusdem Lamberti 

possidendum et habendum pro duobus Brabant dobbel seu valore 

dandis sibi ab alio ad vitam dicti Lamberti et non ultra Martini 

et pro primo termino Martini proxime additis condicionibus 

sequentibus quod dictum pratum statim post decessum dicti Lamberti 

ad dictum Arnoldum revertetur item quod dictus (dg: Arnoldus) 

Lambertus supra quartam partem dicti prati que quarta pars sita 

est versus locum dictum den Molendike et tendit (dg: versus loc) 

iuxta locum dictum den Cleijne Wiel et insuper #circum# iuxta 

magnum gurgitem usque ad communitatem libere poterit ad eius 

profectum et commodum situari (dg: d.. domos) et edificare domos 

et conficere ortos et plantare arbores et ponere et situari vias 

scilicet supra reliquas tres quartas partes dicti prati dictus 

Lambertus non faciet nisi quod easdem 3 (dg: par) quartas partes 

depascet seu fenum metet et [in]trabitur supra easdem item quod 

dictus Lambertus situari et edi#fi#cari procurabit supra dictam 

quartam partem dicti prati unam domum item quod quidquid dictus 

Lambertus supra dictam quartam partem (dg: edificabit) #situari 

faciet# seu plantabit et edificabit seu quidquid dictus Lambertus 

supra reliquas 3 quartas partes plantabit hiis idem Lambertus 

utetur (dg: .) quamdiu vixerit et non ultra scilicet post decessum 

#eius# totum quod dictus Lambertis plantaverit seu edificaverit 

aut confecerit supra dictas quartam partem seu supra reliquas 3 

partes dicti prati hoc dictus Arnoldus obtinebit exceptis domibus 

et edificiis a dicto Lamberto supra dictam quartam partem 
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construendis et huiusmodi domos et edificia heredes dicti Lamberti 

post decessum dicti Lamberti infra quindenam 

 

1176 mf5 D 02 f.181. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 02-05-1381. 

 

BP 1176 f 181r 01 di 30-04-1381. 

post decessum dicti Lamberti sine medio sequentem taxabunt ad 

totam summam (dg: per) pecunie et extunc dictus Arnoldus eliget 

#infra octo dies extunc sine medio sequentes# utrum pro huiusmodi 

summa pecunie dictas domos et edificia habere voluerit et obtinere 

et si (dg: extunc) dictus Arnoldus pro huiusmodi summa pecunie 

tenere voluerit extunc habebit et obtinebit si vero dictus 

Arnoldus huiusmodi edificia et domos pro huiusmodi pecunie summa 

habere noluerit extunc heredes dicti Lamberti huiusmodi edificia 

et domos infra unum mensem extunc sine medio sequentem a dicta 

quarta parte amovebunt et deponere tenebuntur item quod dictus 

Arnoldus libere poterit edificari et situari supra dictas reliquas 

(dg: p) 3 partes dicti prati unum columbarium dictum duijfhuus 

(dg: in loco) ad suum velle et suum profectum et ponere vias supra 

dictas 3 partes eundi et redeundi ad dictum columbarium ubicumque 

et qu..cum..que sibi placuerit (dg: fa per) ad dictum columbarium 

eundi et redeundi a dicto Arnoldo et suis nunciis quandocumque 

sibi placuerit sine contradictione dicti Lamberti et (dg: suum) 

circumcirca dictum columbarium facere effodi unum fossatum et 

secundum istas condiciones promisit warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit supra omnia. Testes Boud 

et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 181r 02 di 30-04-1381. 

Johannes Appel zvw Arnoldus gnd Houtappel droeg over aan Godefridus 

Dachverlies alle goederen, die aan hem en aan erfg vw Petrus bv 

voornoemde Johannes gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Petrus, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van Elizabeth wv 

voornoemde Petrus. 

 

Johannes Appel filius quondam Arnoldi dicti Houtappel omnia et 

singula bona que sibi et heredibus quondam Petri fratris olim 

dicti Johannis de morte eiusdem quondam Petri successione sunt 

advoluta atque post mortem Elizabeth relicte eiusdem quondam Petri 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Godefrido Dachverlies promittens 

warandiam et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

quorumcumque heredum dicti quondam Petri in premissis existentes 

seu eventuras deponere. Testes datum ut infra. 

 

BP 1176 f 181r 03 do 02-05-1381. 

Jacobus Vos zvw Nijcholaus van Kessel verkocht aan Denkinus Scaden 

een n-erfcijns60 van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit de helft in een huis, erf en tuin in Den Bosch, aan het 

eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Weijndelmoedis van Maren 

enerzijds en erfgoed van Reijnkinus Potteij anderzijds, te weten de 

helft direct naast voornoemde Reijnkinus, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 10 schelling voornoemd geld. 

 

Jacobus Vos filius quondam Nijcholai de Kessel hereditarie 

vendidit Denkino Scaden hereditarium censum XL solidorum solvendum 

(dg: mediatim .) hereditarie nativitatis Domini ex (dg: domo et 

                         
60 Zie → BP 1177 f 095r 08 do 07-01-1384, overdracht van deze 

erfcijns. 
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area sita in Busco) medietate ad dictum venditorem spectante in 

domo area et orto sitis in Busco ad finem vici Orthensis inter 

hereditatem (dg: Weijldel) Weijndelmoedis de Maren ex uno et inter 

hereditatem Reijnkini Potteij ex alio scilicet ex illa medietate 

que sita est contigue iuxta (dg: here) dictam hereditatem dicti 

Reijnkini ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis et hereditario censu X solidorum !dicte 

monete exinde prius de jure solvendis et sufficientem facere. 

Testes Vere et Scilder datum quinta post miam. 

 

BP 1176 f 181r 04 do 02-05-1381. 

Johannes van den Eijnde wonend in Hees en Amelius zv Ghibo gnd 

Hennens soen beloofden aan Walterus Delijen soen 12 gulden pieter op 

de komende zomermarkt van Megen te betalen. 

 

Johannes van den Eijnde commorans in Hese et Amelius filius 

Ghibonis dicti Hennens soen promiserunt Waltero Delijen soen XII 

gulden peter ad nundinas estivales Meghenses proxime futuras 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 181r 05 do 02-05-1381. 

Ghibo Keijot beloofde aan Johannes Nollekens verwer 72 Hollandse 

dobbel met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381) te betalen. 

 

Ghibo Keijot promisit Johanni Nollekens tinctori LXXII Hollant 

dobbel ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 181r 06 do 02-05-1381. 

Johannes zv Johannes gnd Nouden soen ev Zeijnsa dvw Spijringus zvw 

Johannes Ywijns soen droeg over aan Ygrammus zvw Robbertus van Doerne 

de helft van alle goederen, die aan Johannes Spijrinc zvw voornoemde 

Spijringus gekomen waren na overlijden van Robbertus van Doerne en 

zijn vrouw Zeijnsa, grootouders van voornoemde Johannes Spijrinc, 

gelegen onder Oss, welke goederen voornoemde Johannes Spijrinc 

overgedragen had aan zijn broer Robbertus, tbv voornoemde Robbertus 

en eerstgenoemde Zeijnsa sv voornoemde Johannes Spijrinc. 

 

Johannes filius Johannis dicti Nouden soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Zeijnse sue uxoris filie quondam Spijringi 

filii quondam Johannis Ywijns soen medietatem omnium (dg: bonorum) 

et singulorum bonorum que Johanni Spijrinc filio dicti quondam 

Spijringi de morte quondam Robberti de Doerne et Zeijnse sue 

uxoris avi et avie predicti Johannis Spijrinc jure successionis 

hereditarie sunt advoluta ubicumque locorum infra parochiam de Os 

consistentia sive sita que bona omnia et singula dictus Johannes 

Spijrinc supportaverat Robberto suo fratri ad opus eius Robberti 

et ad opus (dg: #predicte# Zeijn) primodicte Zeijnse sororis dicti 

Johannis Spijrinc prout in litteris hereditarie supportavit 

Ygrammo filio quondam Robberti de Doerne cum litteris et jure 

occacione dicte medietate promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 181r 07 do 02-05-1381. 

Gerardus Kepken van Nuwelant en Johannes die Jonghe zv Johannes die 

Jonge van Herpen beloofden aan Arnoldus Stamelart van de Kelder 44 

oude schilden met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Gerardus Kepken #de Nuwelant# et Johannes die Jonghe (dg: de #pro# 

H) filius Johannis die Jonge de Herpen promiserunt Arnoldo 

Stamelart de Penu XLIIII aude scilde ad nativitatis Domini proxime 
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persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 181r 08 do 02-05-1381. 

Hubertus Kersmaker van Uden beloofde aan Walterus den Groeve 20 oude 

schilden met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381) te betalen. 

 

(dg: Ghisbertus Kes) Hubertus Kersmaker de Uden promisit Waltero 

(dg: G) den Groeve XX aude scilde ad Jacobi proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 181r 09 do 02-05-1381. 

Henricus Werner zvw Henricus Werner verkocht aan Walterus den Groeve 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf, in 

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

Gerardus Mesmaker enerzijds en erfgoed van Theodericus Steerre 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 5 

pond 5 schelling voornoemd geld. 

 

Henricus Werner filius quondam Henrici Werner hereditarie vendidit 

Waltero den Groeve hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim (dg: Domini) Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area dicti venditoris sita in Busco (dg: ult) in 

vico Vuchtensi ultra pontem dictum Molenbrugge inter hereditatem 

Gerardi Mesmaker ex uno et inter hereditatem Theoderici Steerre ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem (dg: 

exceptis .) deponere exceptis censu domini ducis et hereditario 

censu quinque librarum et quinque solidorum dicte monete exinde 

prius solvendis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 181r 10 do 02-05-1381. 

Aleijdis dv Gerardus gnd Loije wv Hermannus gnd Zwertfeger droeg over 

aan Johannes van Amerzoijen een n-erfcijns van 15 schelling geld uit 

een b-erfcijns van 7 pond 15 schelling voornoemd geld, welke cijns 

van 7 pond 15 schelling Johannes gnd van Amerzoijen zvw Arnoldus gnd 

Vos aan voornoemde Aleijdis beloofd had, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit de helft van een 

hofstad in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van 

Cristianus gnd Coninx enerzijds en erfgoed van Gerardus gnd Ledich 

anderzijds. 

 

Aleijdis filia Gerardi dicti Loije relicte quondam Hermanni dicti 

Zwertfeger #cum tutore# hereditarium censum quindecim solidorum 

monete de hereditario censu septem librarum et quindecim solidorum 

dicte monete quem censum septem librarum et quindecim solidorum 

dicte monete Johannes dictus de Amerzoijen filius quondam Arnoldi 

dicti Vos promisit se daturum et soluturum dicte Aleijdi 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex medietate 

cuiusdam domistadii siti in Busco ultra pontem bladi inter 

hereditatem Cristiani dicti Coninx ex uno et inter hereditatem 

Gerardi dicti Ledich ex alio (dg: ut dicebat) prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Johanni de Amerzoijen cum litteris 

et jure occacione dicti census quindecim solidorum dicte monete 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sta et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 181r 11 do 02-05-1381. 

Johannes gnd Hamer van Lijt had destijds verkocht aan Johannes van 

Ghemert zvw Johannes Elije een b-erfcijns van 40 schelling, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin in Groot Lith, 

tussen een zoon van Gerardus Mette enerzijds en Godinus zv Henricus 
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anderzijds, (2) ½ morgen in Groot Lith, ter plaatse gnd die 

Liendeveltse Hoeve, tussen Katherina gnd tSelen enerzijds en een 

zekere Fierken anderzijds, (3) ½ morgen in Groot Lith, ter plaatse 

gnd die Ham, tussen Andreas van Kuijc enerzijds en Jutta van Loen 

anderzijds, welke cijns Amelius Meijssen soen nu bezit. Voornoemde 

Amelius beloofde thans aan Gerardus Balijart, tbv Henricus van Weert 

rademaker, voornoemde cijns nooit te manen op voornoemde ½ morgen, 

gelegen ter plaatse gnd die Liendeveltse Hoeve, tussen Katherina 

tSelen enerzijds en een zekere Fierken anderzijds. De brief 

overhandigen aan voornoemde Gerardus Baljart. 

 

Solvit 3 plack. 

Notum sit universis quod cum Johannes dictus Hamer de Lijt 

hereditarie vendidisset Johanni de Ghemert filio quondam Johannis 

Elije hereditarium censum XL solidorum solvendum hereditarie 

nativitatis Domini (dg: et in Busco tradendum) ex domo et orto 

sito in parochia de Magno Lijt inter hereditatem !filii Gerardi 

(dg: in) Mette ex uno et inter hereditatem Godini filii Henrici ex 

alio #et# ex dimidio jugero sito in dicta parochia de Magno Lijt 

in loco dicto die Liendeveltsche (dg: Hoev) Hoeve inter 

hereditatem Katherine dicte tSelen ex uno et inter hereditatem 

dicti Fierken ex alio necnon ex dimidio jugero terre sito in dicta 

parochia de Magno Lijt in loco dicto die Ham inter hereditatem 

Andree de Kuijc ex uno et inter hereditatem Jutte de Loen ex alio 

prout in litteris et quem censum Amelius Meijssen soen nunc ad se 

spectare dicebat constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

dictus Amelius promisit super omnia Gerardo Balijart ad opus 

Henrici de Weert rotificis quod ipse dictum censum XL #solidorum# 

numquam monebit nec petet ad et supra dictum #dimidium# juger 

terre situm in loco dicto die Liendeveltsche Hoeve inter 

hereditatem Katherine tSelen ex uno et inter hereditatem dicti 

Fierken ex alio salvo tamen suis litteris predictis et aliis suis 

litteris in suo vigore permansuris dictum censum ad et supra alia 

contrapignora (dg: duraturis) monendi. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Gerardo Baljart. 

 

BP 1176 f 181r 12 do 02-05-1381. 

(dg: Johannes Becker zvw Henricus). 

 

(dg: Johannes Becker filius quondam Henrici). 

 

BP 1176 f 181r 13 do 02-05-1381. 

Heijmannus gnd Robbrechts soen en Engbertus die Zegher zvw Engbertus 

Zeger beloofden aan Henricus zv Johannes Becker gedurende 8 jaar, elk 

jaar met Sint-Martinus 4 Brabantse dobbel te betalen. 

 

(dg: Rug) Heijmannus dictus Robbrechts soen Engbertus die Zegher 

filius quondam Engberti Zeger promiserunt indivisi super omnia se 

daturos et soluturos (dg: Jo) Henrico filio Johannis Becker ad 

spacium octo annorum datum presentem sine medio sequentium anno 

quolibet eorundem octo annorum quatuor Brabant dobbel seu valorem 

Martini et primo termino Martini proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 181r 14 do 02-05-1381. 

De broers Lodevicus Sampson en Arnoldus van Rode, kvw Franco Munter, 

Willelmus van Ghijessen ev Jutta, en Rodolphus van der Molen ev 

Volcwigis, dvw voornoemde Franco, maakten een erfdeling van de 

goederen van voornoemde Franco. 
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Voornoemde Ludovicus Sampson kreeg een huis61,62 en erf in Den Bosch, 

aan het eind van de Kolperstraat, op de hoek van een straatje dat 

loopt naast voornoemd huis en erf naar de Kerkstraat enerzijds en 

erfgoed van wijlen Johannes van Winckendonc anderzijds. 

 

(dg: Sampson Arnoldus de) Lodevicus Sampson et Arnoldus de Rode 

fratres liberi quondam Franconis Munter Willelmus de Ghijessen 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Jutte sue uxoris et 

Rodolphus van der Molen maritus et tutor legitimus Volcwigis sue 

uxoris filiarum dicti quondam Franconis palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de bonis dicti quondam 

Franconis mediante domus et area sita in Busco ad finem vici dicti 

Colperstraet supra conum cuiusdem viculi tendentis iuxta dictam 

domum et aram versus vicum ecclesie ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis de Winckendonc ex alio ut dicebat dicto Ludovico 

Sampson cesserunt in partem ut (dg: dic) alii recognoverunt super 

quibus et jure etc promittentes ratam servare. Testes Sta et Boud 

datum supra. 

 

BP 1176 f 181r 15 do 02-05-1381. 

Voornoemde Arnoldus van Rode kreeg een erfpacht63,64 van 3 mud rogge, 

Bossche maat, die Johannes van Tula beloofd had aan voornoemde wijlen 

Franco Munter, met Lichtmis te leveren, gaande uit goederen van 

voornoemde Johannes, gnd ter Ynden, in Erp. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio trium modiorum 

siliginis mensure de Busco quam Johannes de Tula promiserat se 

daturum et soluturum dicto quondam Franconi Munter hereditarie 

purificatione ex bonis dicti (dg: -s te) !dictis Johannis dictis 

ter Ynden sitis in parochia de Erpe et ex attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis prout in litteris (dg: ut) dicto 

Arnoldo de Rode cesserunt in partem ut alii recognoverunt super 

quibus etc promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 181r 16 do 02-05-1381. 

Voornoemde Rodolphus kreeg 5 morgen land, die aan voornoemde wijlen 

Franco behoorden, in een kamp van ?12 morgen 2 hont, ter plaatse gnd 

op die Bieshaar, tussen Walterus van Oekel enerzijds en Arnoldus van 

Haenwijc anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione quinque iugera terre que ad dictum 

quondam Franconem spectabant in quodam campo ?XII iugera et duo 

hont terre continente sito in loco dicto op die Bieshaer inter 

hereditatem Walteri de Oekel #ex uno# et inter hereditatem Arnoldi 

de Haenwijc ex alio ut dicebat dicto Rodolpho cesserunt in partem 

ut alii promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

1176 mf5 D 03 f.181v. 

 Sexta post misericordiam: vrijdag 03-05-1381. 

 Sabbato post misericordiam: zaterdag 04-05-1381. 

 

                         
61 Zie → BP 1177 f 281v 02 zo 25-02-1386 (4), schenking van een 

erfcijns van 30 schelling uit waarschijnlijk dit huis. 
62 Zie → BP 1181 p 328v 05 za 15-03-1399, overdracht van ¼ deel in 

dit huis. 
63 Zie → BP 1177 f 324v 12 do 08-11-1386, verkoop van 1/3 deel in 

deze erfpacht. 
64 Zie → BP 1178 f 046v 03 do 23-07-1388, verkoop van een erfpacht 

van 1 mud uit deze erfpacht. 
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BP 1176 f 181v 01 do 02-05-1381. 

Voornoemde Willelmus van Ghijessen ev Jutta dvw Franco Munter kreeg 

(1) een huis65 en erf van voornoemde wijlen Franco, in Den Bosch, aan 

het eind van de Kolperstraat, naast erfgoed van Rodolphus uter Hagen 

bakker, (2) de helft die aan voornoemde Franco behoorde in een kamp 

van 8 morgen 1 hont 64 roeden, gelegen voor Vlijmen, over de weg, 

tussen Reijnerus van Berleham enerzijds en Arnoldus van Haenwijc 

anderzijds, (3) een b-erfcijns van 30 schelling geld die Henricus 

Meester aan voornoemde Franco beloofd had, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit 4 morgen land, ter plaatse gnd Kaluwerberg, in 

een kamp aldaar. 

 

Et mediante qua divisione domus et area dicti quondam Franconis 

sita in Busco ad finem vici dicti Colperstraet contigue iuxta 

hereditatem Rodolphi uter Hagen pistoris item (dg: quatuor iugera 

terre que ad dicti quondam Franconis sita ante Vlimen) medietas 

que spectabat ad dictum quondam Franconem in decimo campo octo 

iugera unum hont ende sexaginta quatuor virgatas terre continente 

sito ante Vlimen ultra plateam inter hereditatem Reijneri de 

Berleham ex uno et inter hereditatem Arnoldi (dg: Arnoldi) de 

Haenwijc ex alio item hereditarius census XXXta solidorum monete 

quem Henricus Meester promisit se daturum et soluturum dicto 

quondam Franconi hereditarie Martini ex quatuor iugeribus terre 

sitis in loco dicto Caluwerberch in quodam campo sito ibidem (dg: 

atque in ?IX hereditarius census) dicto Willelmo cesserunt in 

partem ut alii super quibus promittentes ut supra. 

 

BP 1176 f 181v 02 do 02-05-1381. 

Henricus zvw Henricus gnd Meester had destijds beloofd Franco gnd 

Munter schadeloos te houden van 20 schelling geld b-erfcijns, uit een 

b-erfcijns van 38 schelling 6 penning voornoemd geld, die voornoemde 

Franco moet betalen aan de stad Den Bosch, gaande uit erfgoederen 

gelegen ter plaatse gnd die Bieschaer. De broers Ludovicus gnd 

Sampson en Arnoldus van Rode, kvw voornoemde Franco, en Willelmus van 

Ghiessen ev Jutta dvw voornoemde Franco droegen thans hun deel hierin 

over aan Rodolphus gnd van der Molen szvw voornoemde Franco. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus filius quondam Henrici dicti 

Meester promisisset (dg: Fr) super omnia quod ipse Franconem 

dictum Munter a viginti solidis annui et hereditarii census monete 

de hereditario censu triginta octo solidorum (dg: ef) et sex 

denariorum dicte monete quem (dg: Fr) dictus Franco oppido de 

Busco solvere (dg: te) tenetur annuatim ex hereditatibus sitis in 

loco dicto die Bieschaer et a dampnis quibusque dicto Franconi 

occacione dictorum XXti solidorum dicti census dicte monete 

evenientibus seu eventuris quitabit et indempnem servabit prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis Ludovicus 

dictus Sampson et Arnoldus de Rode fratres liberi dicti quondam 

(dg: Will) Franconis et Willelmus de Ghiesen !de Ghiessen maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Jutte sue uxoris filie quondam 

(dg: dicti) Franconis predicti totam partem et omne jus eis 

competentes in dictis litteris et in hiis que continentur in 

eisdem quovis supportaverunt Rodolpho dicto van der Molen genero 

dicti quondam Franconis cum litteris et jure promittentes ratam 

servare. Testes (dg: datum supra lo testes) datum supra. 

 

BP 1176 f 181v 03 do 02-05-1381. 

Johannes zvw Egidius van Gravia deed tbv Arnoldus Stamelart van de 

                         
65 Zie → BP 1176 f 235r 21 vr 10-01-1382, uitgifte van dit huis. 
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Kelder afstand van de goederen gnd het Goed Bussel, in Asten. 

 

Johannes filius quondam Egidii de Gravia (dg: pro) super bonis 

dictis tGoet (dg: Be) Bussel sitis in parochia de (dg: Ke) Asten 

cum suis attinentiis universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebat et super jure ad opus Arnoldi Stamelart de 

Penu renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Lonijs et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 181v 04 do 02-05-1381. 

Willelmus Vos van Dijnter, zijn broer Gerardus en Johannes van 

Ekendonc szv voornoemde Willelmus beloofden aan Henricus van den 

Velde zv Willelmus van den Velde 70 oude schilden van Frankrijk of 

Vlaanderen met Sint-Jan-Baptist aanstaande (ma 24-06-1381) te 

betalen. Is het geld dan niet betaald, dan zullen ze, op Sint-

Jan-Baptist, op de gevangenpoort in Den Bosch gaan, en die niet 

verlaten, tenzij voornoemd geldbedrag betaald is aan voornoemde 

Henricus. Dit op straffe van 50 oude schilden aan de hertog. 

 

Willelmus Vos de Dijnter Gerardus eius frater et Johannes de 

Ekendonc gener dicti Willelmi promiserunt indivisi super #omnia# 

Henrico van den Velde filio Willelmi van den Velde septuaginta 

aude scilde Francie vel Flandrie seu valorem in festo nativitatis 

beati Johannis baptiste proxime persolvenda et si (dg: non fecer) 

ipsi debitores dictam pecuniam non persolverint termino solucionis 

predicto extunc dicti tres debitores promiserunt intrare portam 

captivorum in Busco #in die nativitatis Johannis baptiste# inde 

non exituri nisi prius satisfecerint dicto Henrico de dicta 

pecunia sub pena quinquaginta aude scilde dandorum domino duci a 

dictis debitoribus si non intraverint supra dictam portam et non 

(dg: s) ibidem permanserint doni[que?] satisfecerint de pecunia 

supradicta. Testes datum (dg: Leonius) Sta et Leonius datum supra. 

 

BP 1176 f 181v 05 vr 03-05-1381. 

Ghevardus zvw Johannes gnd Ghevarts soen van Achel verkocht aan 

Johannes van Holaer riemmaker een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een erfpacht 

van 5 mud rogge, maat van Oerle, die voornoemde verkoper met Lichtmis 

beurt, gaande uit goederen van Walterus van Oerle, gnd die Hoschot, 

in Mierfelt, welke erfpacht van 5 mud voornoemde Walterus van Oerle 

geschonken had aan voornoemde Ghevardus met zijn vrouw die een 

dochter is van voornoemde Walterus. 

 

Ghevardus filius quondam Johannis dicti Ghevarts soen de Achel 

legitime vendidit Johanni de Holaer corrigiatori vitalem pensionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad 

vitam dicti emptoris et non ultra purificatione et in Busco 

tradendam ex hereditaria paccione quinque modiorum siliginis 

mensure de Oerle quam dictus (dg: dictus) venditor solvendam habet 

anno quolibet dictorum! solucionis termino ex bonis (dg: d) Walteri 

de Oerle dictis communiter die Hoscot sitis in parochia de 

Mierfelt atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis quam paccionem (dg: den) quinque modiorum siliginis 

dicte mensure de Oerle prefatus Walterus de Oerle dicto Ghevardo 

cum sua uxore !filia dicti Walteri nomine dotis sumpserat prout in 

litteris quas vidimus etc promittens (dg: warandiam) supra habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem in dicta paccione 

existentem deponere et sufficientem facere et cum mortuus fuerit 

emptor extunc venditor erit quitus. Testes Sta et Lonijs datum 

sexta post mia. 
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BP 1176 f 181v 06 vr 03-05-1381. 

Philippus zvw Henricus van der Molen verkocht aan Henricus Roefs 

Suagher van Baest een erfpacht van 5 lopen rogge, maat van Son, met 

Lichtmis in Son te leveren, gaande uit 1/8 deel van een akker in Son, 

tussen Rodolphus gnd Roef zv Johannes gnd Straetman enerzijds en 

wijlen Henricus Veren Oeden soen van der Hoeven anderzijds. 

 

Philippus filius quondam Henrici van der Molen (dg: hereditarie 

vendidit Henrico dictus Roefs Suagher de Baest) hereditariam 

paccionem (dg: q) quinque lopinorum siliginis mensure de Zonne 

#quam se# solvendam #habere dicebat# hereditarie purificatione et 

in Zonne tradendam ex (dg: quodam agro terre qui) ex octava 

cuiusdam agri terre (dg: qui fuerat W) siti in parochia de Zonne 

inter hereditatem Rodolphi dicti Roef filius Johannis dicti 

Straetman ex uno et inter hereditatem #quondam# Henrici Veren 

Oeden soen van der Hoeven ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico Roefs Suagher de BaeSint- 

 

BP 1176 f 181v 07 vr 03-05-1381. 

Lambertus van den Hoevel droeg over aan Engbertus zvw Arnoldus gnd 

Heer 40 oude schilden geld van de koning van Frankrijk of van de 

graaf van Vlaanderen, aan hem beloofd door Egidius van Berlaer, 

Bertoldus gnd Voecht en Johannes gnd Hoeft van Bijnderen. 

 

Lambertus van den (dg: Hoe) Hoevel quadraginta aureos denarios 

antiquos communiter scilde vocatos monete regis Francie seu 

comitis Flandrie boni auri et iusti ponderis promissos sibi ab 

Egidio de Berlaer Bertoldo dicto Voecht et Johanne dicto Hoeft de 

Bijnderen prout in litteris supportavit Engberto filio quondam 

Arnoldi dicti Heer cum litteris et jure. Testes Sta et Lonijs 

datum supra. 

 

BP 1176 f 181v 08 vr 03-05-1381. 

Philippus zvw Henricus van der Molen van Gheldorp verkocht aan 

Henricus zvw Henricus gnd Scoenmaker van Mierle szv Rodolphus 

Straetmans een erfpacht van 5 lopen rogge, maat van Son, die hij met 

Lichtmis in Son beurt, gaande uit 1/8 deel van de navolgende 

erfgoederen, gelegen onder Son, (1) een akker gelegen te Kemenaden, 

tussen de hofstad van wijlen Henricus van den Ham enerzijds en 

voornoemde Rodolphus gnd Straetman anderzijds, (2) een akker gnd die 

Koppel Akker, naast voornoemde Rodolphus, (3) een beemd ter plaatse 

gnd in die Rijt, tussen voornoemde Rodolphus enerzijds en kvw 

voornoemde Henricus van den Ham anderzijds, (4) een stuk beemd ter 

plaatse gnd op de Hoge Beemd, rondom tussen kvw voornoemde Henricus 

van den Ham, (5) een beemd ter plaatse gnd Thover Broek, tussen 

wijlen Johannes Didden soen enerzijds en voornoemde Rodolphus 

Straetman anderzijds. 

 

Solvit. 

Philippus filius quondam Henrici van der Molen de Gheldorp 

hereditariam paccionem quinque lopinorum siliginis mensure de 

Zonne quam se solvendam habere dicebat dicebat hereditarie 

purificatione et in Zonne tradendam ex octava parte (dg: agri .) 

hereditatum infrascriptarum sitarum infra parochiam de Zonne primo 

ex octava parte agri siti te Kemenaden inter domistadium quondam 

Henrici van den Ham ex uno et inter hereditatem Rodolphi dicti 

Straetman item ex octava parte #agri# dicti die Coppel Acker siti 

iuxta hereditatem dicti Rodolphi item ex octava parte unius prati 

siti in loco dicto in die Rijt inter hereditatem dicti Rodolphi ex 

uno et inter hereditatem liberorum dicti quondam Henrici van den 

Ham ex alio item ex octava parte unius pecie prati siti ad locum 
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dictum op den Hogen Beemt circumquaque inter hereditatem (dg: 

dicti) liberorum dicti quondam Henrici van den Ham atque ex octava 

parte (dg: p) unius prati siti in loco dicto Thover Broec inter 

hereditatem quondam Johannis Didden soen ex uno et inter 

hereditatem dicti Rodolphi Straetman ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico filio quondam Henrici dicti 

Scoenmaker #de Mierle# genero dicti Rodolphi Straetmans promittens 

ratam obligationemex parte sui deponere. Testes Lonijs et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 181v 09 vr 03-05-1381. 

Gerardus van Berkel droeg over aan Goeswinus Moedel van den Steenwech 

1/3 deel in 2 kampen, gnd Leemkuilen, samen 6 morgen groot, tussen 

Albertus Wael enerzijds en voornoemde Goeswinus Moedel anderzijds, 

welk 1/3 deel voornoemde Gerardus verworven had van de stad Den 

Bosch. 

 

Gerardus de Berkel terciam partem ad se spectantem in duobus 

campis !sitis #dictis# communiter (dg: ..) Leemculen qui duo campi 

continent sex iugera terre et siti sunt inter hereditatem Alberti 

Wael ex uno et inter hereditatem Goeswini Moedel van den Steenwech 

ex alio quam terciam partem dictus Gerardus erga oppidum de Busco 

acquisiverat prout in litteris vero sigillo etc hereditarie 

supportavit dicto Goeswino Moedel cum litteris et jure promittens 

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

Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 181v 10 vr 03-05-1381. 

Arnoldus Heijme, Walterus van Erpe en Goes Moedel van de Steenweg 

verklaarden een erfdeling te hebben gemaakt van voornoemde 2 kampen. 

Voornoemde Walterus kreeg 2 morgen richting Engelen. Voornoemde 

Arnoldus kreeg 2 morgen in het midden. Goes Moedel kreeg 2 morgen 

richting Den Bosch. Walterus en Arnoldus zullen, voor hun rekening, 

tussen hun erfgoederen, voor de helft op dat van Walterus en voor de 

andere helft op dat van Arnoldus een sloot laten uitgraven, 10 voet 

breed, en de grond hieruit op ieders helft werpen. Hetzelfde tussen 

Arnoldus en Goeswinus. 

 

Arnoldus Heijme Walterus de Erpe et Goes Moedel de Lapidea Via 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

dictis duobus campis mediante qua divisione duo iugera sita versus 

Engelen dicto Waltero cesserunt in partem et duo iugera terre sita 

in medio dicto Arnoldo et duo iugera terre sita versus Buscum 

dicto Goes Model cesserunt in partem ut recognoverunt promittentes 

mutuo ratam servare tali condicione quod dicti (verbeterd uit: 

dictus) Walterus #et Arnoldus# inter duas suas hereditates sub 

eorum communibus expensis et mediatim supra hereditatem dicti 

Walteri et mediatim supra dicti Arnoldi effodi procurabunt unum 

fossatum latitudinem X pedatarum continentem et terram dicti 

fossati mediatim supra dicti Walteri et mediatim supra hereditatem 

Arnoldi proicient et dicti Arnoldus et Goeswinus etiam inter 

dictas suas hereditates unum fossatum effodi procurabunt ut iam 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 181v 11 za 04-05-1381. 

Henricus van der Donc droeg over aan Henricus Martens 1 streep land 

in Vessem, tussen voornoemde Henricus enerzijds en voornoemde 

Henricus Martens anderzijds, zoals afgepaald. Voornoemde Henricus 

Mertens beloofde deze streep, aan de kant richting eerstgenoemde 

Henricus, altijd omheimd te houden. 
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Henricus van der Donc unam strepam terre sitam in parochia de 

Vessem inter hereditatem dicti Henrici ex uno et inter hereditatem 

Henrici Martens ex alio prout ibidem sita est et palata ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Henrico Martens promittens warandiam 

et obligationem deponere. Quo facto (dg: d) repromisit dictus 

Henricus Mertens super omnia quod ipse dictam strepam terre in 

latere versus hereditatem primodicti Henrici perpetue taliter 

circumvallabit sic quod primodicto Henrico dampna exinde et per 

dictam strepam non eveniant quovismodo. Testes Boud et Scilder 

datum sabbato post miam. 

 

BP 1176 f 181v 12 za 04-05-1381. 

Willelmus van Mulsen beloofde aan Henricus zvw Godefridus Posteel ½ 

last haring met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Willelmus de Mulsen promisit Henrico filio quondam Godefridi 

Posteel (dg: u) dimidium last allecium plenorum etc ad nativitatis 

Domini proxime persolvendum et in Busco tradendum. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf5 D 04 f.182. 

 Sabbato post misericordiam: zaterdag 04-05-1381. 

 

BP 1176 f 182r 01 za 04-05-1381. 

Petrus zvw Johannes van Helmont gaf uit aan Ywanus gnd Weijn zvw 

Marcelius van Houbraken (1) een akker gnd die Lange Akker, in Asten, 

ter plaatse gnd Brasel, tussen hr Ywanus gnd Weijn priester enerzijds 

en kinderen gnd van der Leersdonc anderzijds, met een eind strekkend 

aan de plaats gnd Waterlaat en met het andere eind aan Marcelius van 

Vossel, (2) een stuk land gnd dat Stertstuk, in Asten, ter plaatse 

gnd Brasel, tussen voornoemde kinderen van der Leersdonc enerzijds en 

een weg gnd die Groenweg, behorend aan Marcelius van Vossel en 

Henricus Snider, anderzijds, (3) een stuk land gnd die Wijerberg, 

aldaar, tussen voornoemde Marcelius van Vossel enerzijds en een weg 

van de naburen aldaar anderzijds, met beide einden strekkend aan 

voornoemde hr Ywanus; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en 

thans voor een erfpacht van 2 mud 2 lopen rogge, maat van Asten, met 

Lichtmis in de villa van Asten te leveren. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Johannis de Helmont agrum terre dictum die 

Lange Acker situm in parochia de Asten in loco dicto Brasel inter 

hereditatem domini Ywani (dg: presbitri) dicti Weijn presbitri ex 
!alio et inter hereditatem liberorum dictorum van der Leersdonc ex 

alio (dg: item peciam) tendentem cum uno fine ad locum dictum 

Waterlaet et cum reliquo fine ad hereditatem Marcelii de Vossel 

item peciam terre dictam dat Stertstucke sitam in parochia et loco 

predictis inter hereditatem dictorum liberorum (dg: d) van der 

Leersdonc ex uno et inter viam dictam die (dg: G W) Gruenwech 

spectantem ad Marcelium de Vossel et Henricum Snider ex alio item 

peciam terre dictam die Wijerberch sitam ibidem inter hereditatem 

dicti Marcelii de Vossel ex uno et inter (dg: here) quandam viam 

vicinorum ibidem ex alio tendentem cum (dg: uno fine ad 

hereditatem dicti Marcelii et cum) utroque fine ad hereditates 

dicti domini Ywani ut dicebat dedit ad hereditariam! Ywano dicto 

Weijn (dg: de) filio quondam Marcelii de Houbraken ab eodem 

hereditarie possidendas pro (dg: censu XVII cens) censu domini 

fundi exinde solvendo dando etc et pro hereditaria paccione duorum 

modiorum et duorum lopinorum siliginis mensure de Asten danda sibi 

ab alio hereditarie purificatione et (dg: supra d) in villa de 
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Asten tradenda promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes Lonijs et Ouden datum sabbato post 

miam. 

 

BP 1176 f 182r 02 za 04-05-1381. 

Voornoemde Ywanus beloofde aan voornoemde Petrus 20 Brabantse dobbel 

en 1 mud rogge, maat van Asten, na maning te leveren. 

 

Dictus Ywanus promisit dicto Petro XX Brabant dobbel (dg: ad 

monitonem) #seu valorem# et unum modium siliginis mensure de Asten 

ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 182r 03 za 04-05-1381. 

Voornoemde Petrus zvw Johannes van Helmont gaf uit aan Arnoldus, zv 

Metta van der Braken nzv Marcelius van der Ravenacker, 2 stukken 

beemd in Asten, ter plaatse gnd in die Diseldonk, (1) tussen 

Margareta dvw Marcelius van Houbraken en haar kinderen enerzijds en 

Yseboldus van Asten anderzijds, (2) tussen voornoemde Margareta en 

haar kinderen enerzijds en voornoemde Yseboldus anderzijds, beiden 

met een eind strekkend aan het water gnd die Aa en met het andere 

eind aan de heide van voornoemde Yseboldus; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Asten, met Lichtmis in de villa van Asten te leveren. 

 

Solvit. 

Dictus Petrus duas pecias prati sitas in parochia de Asten (dg: 

quarum) in loco dicto in die Diseldonc quarum una inter 

hereditatem Margarete filie quondam Marcelii de Houbraken et eius 

liberorum ex uno et inter hereditatem Yseboldi van (dg: den 

Beirgu) Asten ex alio et altera !hereditatem dictorum Margarete et 

eius liberorum ex uno et inter hereditatem dicti Yseboldi ex alio 

(dg: tenden) site sunt tendentes cum uno fine ad aquam dictam die 

Aa et reliquo fine ad (dg: hereditatem) mericam dicti Yseboldi ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Arnoldo #filio Mette van 

der Braken# filio (dg: q) naturali (dg: -s .) Marcelii van der 

Ravenacker ab eodem hereditarie possidendas (dg: pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Asten danda sibi) pro 

censu dominorum fundi exinde solvendo dando etc et pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Asten danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et in villa de Asten tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 182r 04 za 04-05-1381. 

Voornoemde Petrus zvw Johannes van Helmont gaf uit aan Willelmus van 

Roesven (1) een stuk land en een aangelegen stuk eusel in Asten, ter 

plaatse gnd Roesven, tussen voornoemde Willelmus van den Roesven 

enerzijds en Henricus gnd Snider en kinderen van Onstaden anderzijds, 

met een eind strekkend aan de gemeint, (2) een stuk land en een 

aangelegen stuk eusel in Asten, ter plaatse gnd Aan Geen Vlasclotel, 

tussen voornoemde Willelmus enerzijds en wijlen Ghisbertus van Meijel 

en Mathijas gnd Custers soen en zijn kinderen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijns en thans voor een erfpacht van 3 mud 

rogge, maat van Asten, met Lichtmis in Asten te leveren. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Willelmus tot onderpand (3) 2 bunder 

beemd in Asten, naast de tuin van Diesdonk, tussen die van der 

Dijesdonc enerzijds en het water gnd die Beke anderzijds. 

 

Solvit. 

Dictus Petrus peciam terre et peciam pascue dicte eeusel ei 

adiacentem sitas in parochia de Asten in loco dicto Roesven inter 
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hereditatem Willelmi van den Roesven ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Snider et liberorum de Onstaden ex alio tendentes 

cum uno fine ad communitatem item peciam terre et peciam prati ei 

adiacentem sitas in dicta parochia in loco dicto (dg: Vla) Aen 

Gheen Vlasclotel inter hereditatem dicti Willelmi ex uno et inter 

hereditatem Ghisberti quondam de Meijel (dg: ex alio) et Mathije 

dicti Custers soen et suorum liberorum ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Willelmo de Roesven ab eodem pro 

censu dominorum fundi dando etc et pro hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Asten danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Asten tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem solucionis dicte paccionis 

dictus Willelmus duo bonaria prati sita in dicta parochia juxta 

ortum de Dijesdonc inter herediatem illorum van der Dijesdonc ex 

uno et inter (dg: h) aquam dictam die Beke ex alio ut dicebat ad 

pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 182r 05 za 04-05-1381. 

Voornoemde Petrus zvw Johannes van Helmont gaf uit aan Johannes zv 

Willelmus van Roesven een huis met ondergrond, tuin en aangelegen 

kamp, in Asten, ter plaatse gnd in Geen Roesven, tussen voornoemde 

Willelmus van Roesven enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een 

stuk land en een aangelegen stuk beemd, in Asten, op de plaats gnd 

Brasel, beiderzijds tussen voornoemde Willelmus; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 4 mud 

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

 

Solvit. 

Dictus Petrus domum cum suo fundo et ortum et campum (dg: eis) 

sibi adiacentem sitos in dicta parochia in loco dicto in Gheen 

Roesven inter hereditatem Willelmi de Roesven ex uno et inter 

communitatem ex alio item (dg: agrum) peciam terre et peciam prati 

sibi adiacentem sitas in dicta parochia (dg: et lo) supra locum 

dictum Brasel inter hereditates dicti Willelmi ex utroque latere 

coadiacentes ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni 

filio dicti Willelmi de Roesven ab eodem pro censu dominorum fundi 

dando etc et pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis 

mensure de Asten danda sibi ab alio hereditarie purificatione et 

in Asten tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 182r 06 za 04-05-1381. 

Voornoemde Johannes en zijn vader Willelmus beloofden aan voornoemde 

Petrus 39 Brabantse dobbel en 2 mud rogge, maat van Asten, met 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) te leveren. 

 

Dictus Johannes et dictus Willelmus eius pater promiserunt dicto 

Petro XXXIX Brabant dobbel seu valorem et duos modios siliginis 

(dg: .) mensure de Asten ad purificationis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 182r 07 za 04-05-1381. 

Voornoemde Petrus zvw Johannes van Helmont gaf uit aan Rutgherus zv 

Arnoldus van den Goer de navolgende erfgoederen, gelegen in Asten, 

(1) een akker gnd die Heesakker, tussen Johannes Maes soen en zijn 

kinderen enerzijds en Johannes Slecht en kinderen gnd van Hal 

anderzijds, met een eind strekkend aan Willelmus van Roesven, (2) een 

stuk land naast erfgoed gnd Sint Martens Kerkhof, tussen Johannes 

Ghijsbrechts soen enerzijds en voornoemde Willelmus anderzijds, (3) 
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een stuk land, gelegen achter de plaats gnd Onstaden, tussen kinderen 

van Onstaden enerzijds en kv Johannes verwer van Eijndoven 

anderzijds, met een eind strekkend aan de beemd van Arnoldus gnd 

Deernkens, (4) een stuk beemd gelegen achter de plaats gnd Onstaden, 

tussen Nijcholaus gnd Coel van den Wolfberch enerzijds en Ghisela van 

Aken anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van de heer van 

Asten, (5) een stuk beemd, ter plaatse gnd Nappart, tussen voornoemde 

Arnoldus Deernken enerzijds en kv Bartholomeus gnd Meus van Beke 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor 

een erfpacht van 16 lopen rogge, maat van Asten, met Lichtmis in 

Asten te leveren. 

 

Solvit. 

Dictus Petrus hereditates infrascriptas sitas in parochia de Asten 

primo videlicet agrum terre dictum die Heesacker situm inter 

Johannis Maes soen et eius liberorum ex uno et inter hereditatem 

Johannis Slecht et liberorum dictorum de Hal ex alio (dg: it) 

tendentem cum uno fine supra hereditatem Willelmi de Roesven item 

peciam terre sitam iuxta hereditatem dictam Sente Mertens Kerchof 

inter hereditatem Johannis Ghijsbrechts (dg: ex) soen ex uno et 

inter hereditatem dicti Willelmi ex alio item peciam terre sitam 

retro locum dictum Onstaden inter hereditatem liberorum de 

Onstaden ex uno et inter hereditatem liberorum Johannis tinctoris 

de Eijndoven ex alio tendentem (dg: ad pr) cum uno fine ad pratum 

Arnoldi dicti Deernkens item (dg: prat) peciam prati sitam retro 

locum dictum Onstaden inter hereditatem Nijcholai dicti Coel van 

den Wolfberch ex uno et inter hereditatem Ghisele de Aken ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem domini de Asten item peciam 

prati sitam in loco dicto Nappart inter hereditatem dicti Arnoldi 

Deernken ex uno et inter hereditatem liberorum Bartholomei dicti 

Meus de Beke ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Rutghero filio Arnoldi van den Goer ab eodem hereditarie 

possidendas pro censibus dominorum fundi exinde solvendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione XVI lopinorum siliginis mensure 

de Asten danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in Asten 

tradenda pro premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 182r 08 za 04-05-1381. 

Voornoemde Rutgherus beloofde aan voornoemde Petrus 16 Brabantse 

dobbel en 28 plakken tussen nu en Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) 

te betalen. 

 

Dictus Rutgherus promisit dicto Petro sedecim Brabant dobbel seu 

(dg: Brab et X) valorem et (dg: XX) XXVIII placken (dg: ad purin 

pro) infra hinc et purificationis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 182r 09 za 04-05-1381. 

Voornoemde Petrus zvw Johannes van Helmont gaf uit aan Arnoldus zv 

Arnoldus van den Goer de navolgende erfgoederen, gelegen in Asten, 

(1) een stuk land en een aangelegen stuk beemd, ter plaatse gnd Aan 

Duerbroek, tussen Mathias gnd Custers soen enerzijds en erfgoed 

behorend aan het altaar van Sint-Aghata in de kerk van Asten 

anderzijds, met een eind strekkend op de gemeint, (2) een stuk land 

aldaar, tussen kinderen van der Papendonc enerzijds en kv Johannes 

verwer eertijds uit Eijndoven anderzijds, (3) een stuk land naast de 

plaats gnd Hagelkruis van Asten, tussen kvw Johannes van Hal 

enerzijds en kvw Willelmus Duuster anderzijds, met een eind strekkend 

aan Willelmus van Roesven, (4) een stuk land, tussen erfgoed van de 

heer van Asten en Henricus die Wijse enerzijds en kvw Ghiselbertus 
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van Meijel anderzijds, (5) de helft van een stuk gelegen beneden 

Brasel, tussen kinderen van Onstaden enerzijds en Marcelius van 

Vossel en zijn kinderen en kvw Gheldolphus anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een erfpacht van 25 

lopen rogge, maat van Asten, met Lichtmis in Asten te leveren. 

 

Solvit. 

Dictus Petrus hereditates infrascriptas sitas in parochia de Asten 

primo videlicet peciam terre #et peciam prati# sitas ad locum 

dictum Aen Duerbroec inter hereditatem Mathie dicti Custers soen 

ex uno et inter hereditatem (dg: liberorum) spectantem ad altare 

sancte Aghate situm in ecclesia de Asten ex alio tendentes cum uno 

fine supra communitatem item peciam terre sitam ibidem inter 

hereditatem liberorum van der Papendonc ex uno et inter 

hereditatem liberorum Johannis tinctoris quondam ex Eijndoven ex 

alio item peciam terre sitam iuxta locum dictum Haghelcruijs de 

Asten inter hereditatem liberorum quondam Johannis de Hal ex uno 

et inter hereditatem (dg: il) liberorum Willelmi quondam Duuster 

ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Willelmi de Roesven 

item peciam terre sitam inter hereditatem domini de Asten et 

Henrici die Wijse ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Ghiselberti de Meijel ex alio item #medietatem# pecie site 

inferius (dg: locum) Brasel inter hereditatem liberorum de (dg: 

Onde) Onstaden ex uno et inter hereditatem Marcelii de Vossel et 

eius liberorum et !et liberorum #quondam# Gheldolphi ex alio (dg: 

scilicet) ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Arnoldi filio 

Arnoldo van den Goer ab eodem hereditarie possidendas pro censibus 

dominorum fundi dandis etc et pro hereditaria paccione viginti 

quinque lopinorum siliginis mensure de Asten danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et in Asten tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 182r 10 za 04-05-1381. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Petrus 20 Brabantse 

dobbel en 1 mud rogge, maat van Asten, met Lichtmis aanstaande (zo 

02-02-1382) te leveren. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Petro XX Brabant dobbel seu valorem 

(dg: ad purificationis proxime f) et unum (dg: u) modium siliginis 

mensure de Asten ad purificationis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1176 mf5 D 05 f.182v. 

 Sabbato post Philippi et Jacobi: zaterdag 04-05-1381. 

 Dominica jubilate: zondag 05-05-1381. 

 anno LXXXI mensis maij die V: zondag 05-05-1381. 

 

BP 1176 f 182v 01 za 04-05-1381. 

Hr Rijcoldus Koc, hr Arnoldus Rover, Johannes van Audehoesden en 

Wellinus Roveri beloofden aan Leonius van de Kelder 200 oude schilden 

met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381) te betalen. 

 

Dominus Rijcoldus Koc dominus Arnoldus Rover Johannes de 

Audehoesden Wellinus Roveri promiserunt Leonio de Penu CC aude 

scilde ad festum Philippi et Jacobi apostolorum proxime 

persolvenda. Testes Boud et Vere datum sabbato post Philippi et 

Jacobi. 
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BP 1176 f 182v 02 za 04-05-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 182v 03 za 04-05-1381. 

Leonius van de Kelder, Arnoldus Stamelart van de Kelder en Gerardus 

van Berkel beloofden aan Philippus Jozollo etc 400 oude schilden met 

Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1381; 27+2=29 dgn) te betalen, op 

straffe van 10. 

 

Leonius de Penu Arnoldus Stamelart de Penu et Gerardus de Berkel 

promiserunt Philippo Jozollo etc CCCC aude scilde ad penthecostes 

proxime persolvenda sub pena X. Testes Sta predictus et Lijsscap 

datum supra. 

 

BP 1176 f 182v 04 za 04-05-1381. 

Johannes Lijsscap zvw Thomas Valant verkocht aan Johannes Coninc de 

volgende erfgoederen, in Oisterwijk en Westtilburg, (1) een huis, 

schuur en schaapskooi met ondergrond, tuin en aangelegen eusel, in 

Berkel, naast Godefridus Vleminc, (2) 9 lopen roggeland en een 

lijnzaadtuin, aldaar, naast de tuin gnd Garshof, (3) 1 lopen 

roggeland, aldaar, tegenover voornoemde lijnzaadtuin, (4) 6 lopen 

roggeland, met een aangelegen erfgoed gnd dries, gnd die Speelheuvel, 

in Berkel, (5) 2 stukken land, 2 lopen rogge groot, in Berkel, naast 

de kerk, met beide einden strekkend aan een gemene weg, (6) 6 lopen 

roggeland, gnd die Venakker, met een aangelegen erfgoed gnd die 

dries, in Berkel, naast Godefridus Vleminc richting het oosten, (7) 3 

lopen roggeland, achter de kerk van Berkel, naast hr Willelmus Custer 

priester, (8) 3 lopen roggeland, in Berkel, over de waterlaat gnd die 

Moeune, naast erfg vw Engbertus van Leempoel, (9) 6 lopen land in 

Berkel, aan gene zijde van de waterlaat gnd die Moeune, aan 

weerszijden van de gemene weg, tussen erfg vw Engbertus van den 

Leempoel enerzijds en Hermannus van den Ham anderzijds, (10) 2 lopen 

roggeland aldaar, aan het eind van voornoemde 6 lopen land, tussen 

Walterus gnd Boekellaer enerzijds en erfg vw voornoemde Engbertus van 

den Leempoel anderzijds, (11) 9 lopen roggeland gnd die Vauderik, in 

Berkel, tussen Stephanus van der Amervoert enerzijds en Walterus gnd 

Boekellaer anderzijds, (12) 5 lopen roggeland gnd Broekel? Bos, in 

Berkel, tussen Stephanus van der Amervoert enerzijds en Gerardus van 

Eersel anderzijds, (13) 2 lopen roggeland in Berkel, naast de weg die 

loopt vanaf de kerk van Berkel naar de plaats gnd Vauderik, 

beiderzijds tussen Theodericus van Brakel, (14) 3 lopen roggeland in 

Berkel, over die Kromstraat, op 2 plaatsen, tussen de heer van 

Perwijs enerzijds en Godefridus Vleminc anderzijds, (15) 3 lopen 

roggeland achter het huis van Bruijstinus Palart van Berkel, tussen 

voornoemde Bruijstinus enerzijds en hr Willelmus Custer anderzijds, 

(16) 6 lopen roggeland in Berkel, ter plaatse gnd die Wilde Braak, 

tussen Henricus Boef enerzijds en Godefridus Vleminc anderzijds, (17) 

2 stukken land, 7 lopen rogge groot, ter plaatse gnd in die Lange 

Braak, tussen Johannes Honijman enerzijds en Godefridus Vleminc 

anderzijds, (18) een akker lands gnd die Odervarts Akker, 8 lopen 

rogge groot, en 1 bunder aangelegen heideland, ter plaatse gnd die 

Langbraak, tussen de heer van Perwijs enerzijds en Henricus Wolf 

anderzijds, de akker belast met 9 penning nieuwe cijns, (19) 9 bunder 

heideland, in Westtilburg, tussen Ghisbertus Houtappel enerzijds en 

Jacobus Hessels Bruijstens Suager anderzijds, belast met 9 oude 

groot, (20) 1½ bunder heideland, in Westtilburg, tussen Ghisbertus 

Houtappel enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend 

aan Jacobus Coptiten, deze 1½ bunder belast met 1½ oude groot, zoals 
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deze erfgoederen behoorden aan voornoemde wijlen Thomas Valant en 

zoals Jacobus Horenstekel als hoevenaar van eerstgenoemde Johannes 

deze erfgoederen thans beteelt, de goederen belast met 7 schelling 2½ 

penning aan het klooster van Wilsen. 

 

Johannes Lijsscap filius quondam Thome Valant hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Oesterwijc et de #West#Tilborch 

primo videlicet domum et horreum et caulam cum suis fundis et orto 

et pascuis dictis eeusel eis adiacentibus sitis in Berkel iuxta 

hereditatem Godefridi Vleminc item (dg: octo) #novem# lopinatas 

(dg: sil) terre siliginee et ortum lini sitas ibidem iuxta ortum 

dictum Garshof item unam lopinatam terre siliginee sitam ibidem in 

opposito dicti orti lini item sex lopinatas terre siliginee cum 

hereditate dicta driessche ei adiacente dictas die Speelhoevel 

sitas in dicto loco Berkel vocato item (dg: II) duas pecias terre 

duo lopinos siligins in semine capiente sitas in Berkel iuxta 

ecclesiam (dg: fi) tendentes cum utroque fine ad communem viam 

item sex lopinatas terre siliginee dictas die Venacker cum 

hereditate dicta die driessche ei adiacente sitas in Berkel 

#contigue# iuxta hereditatem Godefridi Vleminc versus oriens item 

tres lopinatas terre siliginee sitas retro ecclesiam de Berkel 

contigue iuxta hereditatem domini Willelmi Custer presbitri item 

tres lopinatas terre siliginee sitas in Berkel ultra (dg: locum 

dictum ...) aqueductum dictum waterlaer vocatum die Moeune 

contigue iuxta hereditatem (dg: liberorum q he) heredum quondam 

Engberti de Leempoel item sex lopinatas terre sitas in Berkel ab 

ista parte dicti aqueductus die Moeune vocati ab utroque latere 

communis vie inter hereditatem (dg: qu) heredum quondam Engberti 

van den Leempoel ex uno et inter hereditatem Hermanni van den Ham 

ex alio item duas lopinatas terre siliginee sitas ibidem (dg: 

inter hereditatem Wa) ad finem (dg: dictarum) iamdictarum sex 

lopinatarum terre inter hereditatem Walteri dicti Boekellaer ex 

uno et inter hereditatem heredum dicti quondam Engberti van den 

Leempoel ex alio item novem lopinatas terre siliginee dictas die 

Vauderic sitas in Berkel inter hereditatem Stephani van der 

Amervoert ex uno et inter hereditatem Walteri dicti Boekellaer ex 

alio item quinque lopinatas terre siliginee dictas (dg: Br) 

Broekel? Bossche sitas in Berkel inter hereditatem Stephani van der 

Amervoert ex uno et inter hereditatem Gerardi de Eersel ex alio 

item duas lopinatas terre siliginee sitas in Berkel iuxta viam 

tendentem ab ecclesia de Berkel versus locum dictum Vauderic inter 

hereditatem Theoderici de Brakel ex (dg: alio) utroque latere 

coadiacentem item tres lopinatas terre siliginee sitas in Berkel 

ultra plateam dictam die Cromstraet (dg: -i) in duobus locis inter 

hereditatem domini de Pereweijs ex uno et inter hereditatem 

Godefridi Vleminc ex alio item tres lopinatas terre siliginee 

sitas retro domum Bruijstini (dg: de) Palart de Berkel inter 

hereditatem dicti Bruijstini ex uno et inter hereditatem domini 

Willelmi Custer ex alio item sex lopinatas terre siliginee sitas 

in Berkel in loco dicto die Wilde Brake inter hereditatem Henrici 

Boef ex uno et inter hereditatem Godefridi Vleminc ex alio item 

duas pecias terre septem lopinos siliginis in semine capiente 

sitas in loco dicto in die Lange Brake inter hereditatem (dg: 

quondam) Johannis Honijman ex uno et inter hereditatem Godefridi 

Vleminc ex uno item agrum terre (dg: dictum die) dictum die 

Odervarts Acker octo lopinos siliginis annuatim in semine capiente 

et unum bonarium terre mericalis ei adiacentem situm in loco dicto 

die Langbrake inter hereditatem domini de Pereweijs ex uno et 

inter hereditatem Henrici Wolf ex alio item novem bonaria terre 

mericalis sita in parochia de Westilborch inter hereditatem 

Ghisberti Houtappel ex uno et inter hereditatem Jacobi Hessels 
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Bruijstens #Suager# ex alio item unum et dimidium (dg: jugera) 

bonaria #terre mericalis# in dicta (dg: .) parochia de Westilborch 

inter hereditatem Ghisberti Houtappel ex uno et inter (dg: he) 

communitatem ex alio tendentia cum uno fine ad hereditatem Jacobi 

Coptiten #cum (dg: suis) dictarum hereditatum attinentiis 

universis et juribus quibuscumque# in ea quantitate qua (dg: 

ibidem sunt sita) dicte hereditates ibidem site sunt et ad dictum 

quondam Thomam Valant spectare consueverunt et prout #Jacobus 

Horenstekel# colonus primodicti Johannis dictas hereditates cum 

suis #attinentiis# universis et jure tamquam colonus possidet et 

colit pro presenti ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Coninc 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis novem 

grossis antiquis ex dictis novem bonariis (dg: prati) terre 

mericalis et novem denariis novi census ex dicto agro die Odeverts 

(dg: ....) #Acker# vocato item uno et dimidio grossis antiquis ex 

dictis uno et dimidio bonariis terre mericalis atque septem 

solidis et duobus (dg: den) et dimidio denariis (dg: an) conventui 

de Wilsen exinde solvendis et talis monete in quali huiusmodi 

septem solidi et duo et dimidius denarii de (dg: -.) jure sunt 

solvendi (dg: e) annuatim ex premissis solvendis ut dicebat. 

Testes Boud et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 182v 05 za 04-05-1381. 

Ghisbertus Lijsscap verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus Lijsscap prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 182v 06 za 04-05-1381. 

Johannes Lijsscap zvw Thomas Valant verkocht aan Johannes Coninc de 

helft van 6 bunder beemd gnd tsPapen Kamp, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Udenhout en ter plaatse gnd Hessendonk, tussen erfgoed van abt en 

klooster van Tongerlo enerzijds en Arnoldus gnd Beijs Coelborne 

anderzijds, welke helft aan voornoemde wijlen Thomas was verkocht 

door hr Petrus gnd Coelborne priester, rector van de kerk van 

Venloon. 

 

Johannes Lijsscap filius quondam Thome Valant medietatem sex 

bonariorum prati dictorum communiter tsPapen Camp sitorum in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout et ad locum dictum 

conventualiter Hessendonc inter hereditatem abbatis et conventus 

(dg: ..) monasterii de Tongherloe ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi dicti Beijs Coelborne ex alio venditam dicto quondam Thome 

a domino Petro dicto Coelborne presbitro rectore ecclesie de 

Venloen prout in litteris hereditarie vendidit Johanni (dg: 

Coninc) Coninc supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem et (dg: ..) impeticionem et calangiam ex 

parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam Thome Valant 

deponere. Testes datum supra. (dg: testes datum supra). 

 

BP 1176 f 182v 07 za 04-05-1381. 

Ghisbertus Lijsscap verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus Lijsscap prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 182v 08 za 04-05-1381. 

Laurencius kaarsmaker verkocht aan Henricus van Essche zvw Johannes 

van Essche van Scijnle een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit 1 bunder land in Schijndel, welke 

erfpacht aan hem was verkocht door Johannes van Essche wonend in 

Schijndel. 
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Solvit. 

(dg: Johannes de Ess) Laurencius candelator hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

pruficiatione ex quodam bonario terre sito in parochia de Scijnle 

venditam sibi a Johanne de Essche commorante in Scijnle prout in 

litteris herediatrie vendidit Henrico de Essche filio quondam 

Johannis de Essche de Scijnle supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 182v 09 za 04-05-1381. 

Laurencius Kersmaker verkocht aan Henricus Goederwert van Scijnle de 

helft van een b-erfcijns van 8 pond geld, die Willelmus van den Dijc 

met Lichtmis aan hem moet betalen, gaande uit erfgoederen van 

voornoemde Willelmus, in Schijndel. 

 

Solvit. 

Laurencius Kersmaker (dg: l) medietatem hereditarii census octo 

librarum monete quem Willelmus van den Dijc sibi solvere tenetur 

hereditarie purificatione ex hereditatibus dicti Willelmi sitis in 

parochia de Scijnle ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

Goederwert de Scijnle promittens #super habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere in dicta medietate et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 182v 10 za 04-05-1381. 

Johannes van de Doorn verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Spina prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 182v 11 za 04-05-1381. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo, Stamelart van de Kelder en Ywanus 

Stierken beloofden aan Jacobus van Oefel zv Willelmus van Oefel 80 

oude schilden met het octaaf van Pinksteren aanstaande (zo 09-06-

1381) te betalen. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle (dg: Ywanus) Stamelart de Penu 

et Ywanus Stierken promiserunt Jacobo de Oefel filio Willelmi de 

Oefel LXXX aude scilde ad octavas penthecostes proxime futurum 

persolvenda. Testes Stamelart predictus et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 182v 12 zo 05-05-1381. 

Zebertus van Maren droeg over aan zijn broer Johannes van Maren (1) 

een huis en tuin in Den Bosch, in de Orthenstraat, achter erfgoed van 

zijn voornoemde broer Johannes van Maren, tussen de Dieze enerzijds 

en erfgoed van wijlen Henricus Groethoeft anderzijds, (2) een weg 

behorend aan voornoemde Zebertus, aldaar, tussen erfgoederen van 

voornoemde Johannes van Maren, zoals aan verkoper bij deling ten deel 

gevallen, belast met 3 oude groot aan de hertog. 

 

Zebertus de Maren domum et ortum situm in Busco in vico (dg: v) 

Orthensi retro hereditatem Johannis de Maren #sui fratris# inter 

Dijesam ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Groethoeft ex 

alio atque viam ad dictum Zebertum spectantem sitam ibidem inter 

hereditates (dg: J) dicti Johannis de Maren in ea quantitate qua 

dicti domus et ortus et via ibidem siti sunt et dicto Zeberto 

mediante hereditaria divisione prius habita inter ipsum et suos 

coheredes cessit in partem ut dicebat hereditarie supportavit 

dicto Johanni suo fratri promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis tribus grossis antiquis exinde (dg: de) domino 

duci solvendis. Testes (dg: datum supra) Sta et Boud datum 
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dominica jubilate. 

 

BP 1176 f 182v 13 zo 05-05-1381. 

Voornoemde Zebertus van Maren droeg over aan zijn broer Johannes van 

Maren een kamp, 3½ morgen groot, gnd Aven Kuil, in Hellu, ter plaatse 

gnd Helluwer Broek. 

 

Dictus Zebertus #quendam campum# tria et dimidium iugera terre 

#continentem# (dg: situm in parochia) dictum Aven Cule #ad se 

spectantem# situm in parochia de Hellu in loco dicto Helluwer 

Broec ut dicebat hereditarie supportavit Johanni suo fratri 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 182v 14 zo 05-05-1381. 

Voornoemde Johannes van Maren droeg voornoemd huis, tuin, weg en kamp 

over aan zijn zoon Henricus. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, 

in aanwezigheid van de schepenen, Jordanus en Hermannus, kv Henricus 

Brant, en Zebertus ....... ........ 

 

Dictus Johannes dictos domum ortum viam et (dg: he) campum 

supportavit Henrico suo filio promittens ratam servare ut in 

forma. Acta in camera scriptorum presentibus sca Jordano et 

Hermanno liberis Henrici Brant et Zeberto ....... ....... ....... 

anno LXXXI mensis maij die V-. 

 

1176 mf5 D 06 f.183. 

 Dominica jubilate: zondag 05-05-1381. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 14-06-1381. 

 in crastino jubilate: maandag 06-05-1381. 

 

BP 1176 f 183r 01 zo 05-05-1381. 

Johannes van Maren, zijn kinderen Henricus en Lija, en de broers 

Jordanus en Hermannus, kvw Henricus Brant, beloofden aan Zebertus van 

Maren een lijfrente van 13 Brabantse dobbel, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit al hun goederen. 

 

Johannes de Maren Henricus et Lija eius liberi cum tutore Jordanus 

et Hermannus fratres liberi quondam (dg: Jordani) #Henrici# Brant 

promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Zeberto 

de Maren vitalem pensionem XIII Brabant dobbel seu valorem anno 

quolibet ad vitam dicti Zeberti et non ultra mediatim Domini et 

mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime ex 

omnibus et singulis bonis suis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis et cum mortuus fuerit etc. Testes (dg: datum supra) Sta 

et Boud datum dominica (dg: post) jubilate. 

 

BP 1176 f 183r 02 zo 05-05-1381. 

De drie eersten beloofden voornoemde broers Johannes en Hermannus 

schadeloos te houden. 

 

Tres primi promiserunt super habita et habenda dictos Johannem et 

Hermannum fratres indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 183r 03 zo 05-05-1381. 

Voornoemde Henricus beloofde zijn zuster Lija schadeloos te houden. 

 

Dictus Henricus promisit Lijam suam sororem indempnem servare a 

premissis. Testes datum supra. Super habita et habenda. 

 

BP 1176 f 183r 04 zo 05-05-1381. 

Hr Thomas priester investiet van Nuenen en zijn broer Gerardus, kvw 
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Gerardus van der Straten, verkochten aan Henricus Dicbier heer van 

Mierlo alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

Henricus Rover van Kijgloe. 

 

Dominus Thomas presbiter investitus de Nuenen et Gerardus eius 

frater liberi quondam Gerardi van der Straten omnia et singula 

(dg: et) bona eis de morte quondam Henrici Rover de Kijgloe 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie vendiderunt Henrico Dicbier domino de Mierle 

promittentes #indivisi super omnia# ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 183r 05 zo 05-05-1381. 

Arnoldus Haengrave van Hazewinckel verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus Haengrave #de Hazewinckel# prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 183r 06 zo 05-05-1381. 

Voornoemde verkopers deden tbv voornoemde Henricus Dicbier afstand 

van (1) alle schulden, die Henricus Rover van Kijgloe verschuldigd 

was gebleven, (2) alle goederen, aan hen vermaakt door voornoemde 

wijlen Henricus, (3) alle geschillen waarvoor ze de goederen van 

voornoemde wijlen Henricus Rover kunnen aanspreken. 

 

Dicti venditores super omnibus debitis in quibus Henricus Rover de 

Kijgloe mansit eis debens et super omnibus bonis eis a dicto 

quondam Henrico legatis et super omnibus (dg: act) causis et 

impeticionibus quibus mediantibus bona (dg: Hen) dicti quondam 

Henrici #Rover# impetere possent a quocumque tempore evoluto usque 

in diem presentem #in iudicio spirituali vel seculari# ad opus 

Henrici Dicbier predicti renunciaverunt promittentes ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 183r 07 zo 05-05-1381. 

Johannes zvw Theodericus gnd Tielen soen verkocht aan Jacobus van 

Berze van der Horst (1) alle goederen, die aan Johannes en Aleijdis, 

minderjarige kvw Henricus Last bv eerstgenoemde Johannes, gekomen 

waren na overlijden van Henricus Rover van Kijgloe, (2) alle 

goederen, die aan Willelmus Moens soen van der Tonghelrepe en zijn 

vrouw Yda gekomen waren, na overlijden van voornoemde Henricus Rover, 

welke goederen voornoemde wijlen Henricus Last verworven had van 

voornoemde Willelmus. Voornoemde Johannes en Aleijdis zullen, zodra 

ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Johannes filius quondam Theoderici dicti Tielen soen omnia et 

singula #bona# que Johanni et Aleijdi liberis quondam Henrici Last 

#fratris dicti (dg: Jo) !primodicti Johannis# de morte quondam 

Henrici Rover de Kijgloe successione sunt advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita #+ {BP 1176 f 183r 10 invoegen}# ut 

dicebat hereditarie vendidit Jacobo de Berze van der Horst 

promittens ratam servare et obligationem #et impeticionem# ex 

parte sui #et dictorum liberorum# deponere et quod ipse dictos 

Johannem et Aleijdem quamcito ad annos pubertatis pervenerint 

super premissis et jure faciet ad opus dicti emptoris renunciare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 183r 08 zo 05-05-1381. 

Jacobus van Kijgloe deed afstand. 
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Quo facto (dg: G) Jacobus de Kijgloe super premissis et jure ad 

opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 183r 09 zo 05-05-1381. 

Arnoldus Haengrave van Hazewinckel verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus Haengrave #de Hazewinckel# prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 183r 10 ±ma 06-05-1381. 

+ {Invoegen in BP 1176 f 183r 07}. 

et omnia et singula bona que Willelmo Moens soen van der 

Tonghelrepe #et Yde sue uxori# de morte dicti quondam Henrici 

Rover successione sunt advoluta et que dictus quondam (dg: 

Arnoldus) #Henricus# Last erga dictum Willelmum acquisiverat ut 

dicebat. 

 

BP 1176 f 183r 11 zo 05-05-1381. 

Johannes van den Broec zvw Henricus van den Broec verkocht aan zijn 

broer Henricus alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van Henricus Rover van Kijgloe. 

 

Johannes van den Broec filius quondam Henrici van den Broec omnia 

et singula bona sibi de morte quondam Henrici Rover de (dg: Lij) 

Kijgloe successione advoluta quocumque locorum consistentia ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico suo fratri promittens ratam 

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

 

BP 1176 f 183r 12 zo 05-05-1381. 

Voornoemde Johannes van den Broec zvw Henricus van den Broec deed tbv 

zijn broer Henricus afstand van (1) alle credieten, die voornoemde 

wijlen Henricus Rover hem verschuldigd was gebleven, (2) alle 

goederen, aan hem vermaakt door voornoemde wijlen Henricus Rover, (3) 

alle geschillen, waarvoor hij goederen van van voornoemde wijlen 

Henricus Rover kan aanspreken. 

 

Quo facto dictus Johannes venditor super omnibus crebitis in 

quibus dictus quondam Henricus Rover dicto (dg: emptori) venditori 

mansit debens et super omnibus bonis sibi a dicto quondam Henrico 

Rover legatis et super omnibus causis et impeticionibus quibus 

mediantibus ipse bona quecumque dicti quondam Henrici Rover 

impetere posset quovismodo #in iudicio spirituali vel seculari# ad 

opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 183r 13 zo 05-05-1381. 

Arnoldus Haengrave van den Hazewinckel beloofde aan hr Thomas 

investiet van Nuenen en zijn broer Gerardus, kvw Gerardus van der 

Straten, 12 Brabantse dobbel met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-

1381) en 12 Brabantse dobbel met Vastenavond aanstaande (di 18-02-

1382) te betalen. Opstellen in 2 brieven. 

 

X. 

Arnoldus Haengrave van den Hazewinckel promisit super omnia domino 

Thome investito de Nuenen et Gerardo suo fratri liberis quondam 

(dg: Joh) #Gerardi# van der Straten (dg: XII) XII Brabant dobbel 

(dg: ad pe) seu valorem ad penthecostes proxime et XII Brabant 

dobbel seu valorem ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes 
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datum supra. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1176 f 183r 14 zo 05-05-1381. 

Willelmus die Snider van Leende ev Margareta dvw Henricus van den 

Broec verkocht aan Arnoldus Haengrave van den Hazewinckel, tbv zijn 

broer Reijnerus Haengrave, alle goederen, die aan hem en zijn vrouw 

Margareta gekomen waren na overlijden van Henricus Rover van Kigloe. 

 

Willelmus die Snider de Leende maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Margarete sue uxoris filie quondam Henrici van den Broec 

omnia et singula bona sibi et dicte Margarete de morte quondam 

Henrici Rover de Kigloe successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

Haengrave (dg: de) van den Hazewinckel ad opus Reijneri Haengrave 

sui fratris promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 183r 15 vr 14-06-1381. 

Voornoemde Willelmus die Snider van Leende ev Margareta dvw Henricus 

van den Broec deed tbv voornoemde Reijnerus Haengrave bv Arnoldus 

Haengrave van den Hazewinckel afstand van (1) alle credieten, die 

voornoemde wijlen Henricus Rover aan hem verschuldigd was gebleven, 

(2) alle goederen, aan hem en zijn vrouw vermaakt door voornoemde 

wijlen Henricus Rover, (3) alle geschillen, waarvoor hij de goederen 

van voornoemde wijlen Henricus Rover kan aanspreken. 

 

Quo facto dictus venditor super omnibus crebitis in quibus dictus 

Henricus quondam Rover sibi mansit debens et super omnibus bonis 

sibi et dicte sue (dg: s) uxori a dicto quondam Henrico Rover 

legatis ut dicebat et super omnibus causis et impeticionibus 

quibus mediantibus ipse bona quecumque dicti quondam Henrici Rover 

impetere posset quovismodo #in iudicio spirituali vel seculari# ad 

opus dicti Reijneri renunciavit promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 183r 16 vr 14-06-1381. 

Marcelius Vos verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

#. 

(dg: Gerardus van der Str) Marcelius (dg: -s) Vos prebuit et 

reportavit. Testes Sta et ?Ve datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1176 f 183r 17 ma 06-05-1381. 

Wellinus Roveri en Henricus van der Aa zvw Johannes gnd Middelrode 

hadden destijds gerechtelijk gekocht van Theodericus van Zeelst alle 

goederen van wijlen Henricus Rover van Kigloe. Voornoemde Henricus 

van der Aa deed thans tbv voornoemde Wellinus Roveri afstand van (1) 

alle goederen, die voornoemde wijlen Henricus Rover had gehad toen 

voornoemde wijlen Henricus Rover en zijn vrouw Katherina door het 

huwelijk werden verbonden, (2) de helft van alle goederen die 

voornoemde wijlen Henricus Rover en zijn vrouw Katherina tijdens hun 

huwelijk verworven hadden. 

 

Notum sit universis (dg: cum) quod (dg: omnia) #cum# Wellinus 

Roveri et Henricus van der Aa filius quondam Johannis dicti 

Middelrode omnia et singula bona Henrici quondam Rover de Kigloe 

erga Theodericum de Zeelst emendo acquisivissent per judicem et 

mediante sententia etc prout in litteris quas vidimus constitutus 

igitur coram (dg: coram) scabinis infrascriptis dictus Henricus 

van der (dg: ..) Aa (dg: oin) super omnibus et singulis bonis que 

dictus quondam Henricus Rover habuit qu..... idem quondam Henricus 
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Rover et Katherina eius uxor per matrimonium copulabantur habuit 

atque super medietate omnium bonorum que dicti (verbeterd uit: 

dictus) quondam Henricus Rover et Katherina coniuges seu eorum 

alter acquisiverant stante integro thoro et matrimonio inter eos 

quocumque locorum consistentium sive sitorum ut dicebat et super 

jure ad opus dicti Wellini Roveri renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Vere et 

Scilder datum in crastino jubilate. 

 

BP 1176 f 183r 18 ma 06-05-1381. 

Wellinus Roveri en Henricus van der Aa zvw Johannes gnd Middelrode 

hadden destijds gerechtelijk gekocht van Theodericus van Zeelst alle 

goederen van wijlen Henricus Rover van Kijgloe. Voornoemde Wellinus 

Roveri deed thans tbv voornoemde Henricus van der Aa afstand van (1) 

alle goederen, die Katherina evw voornoemde Henricus Rover heeft 

gehad, voordat voornoemde wijlen Henricus Roveri en Katherina door 

het huwelijk werden verbonden, (2) de helft van alle goederen die 

voornoemde wijlen Henricus Rover en zijn vrouw Katherina tijdens hun 

huwelijk verworven hadden. Voornoemde Wellinus Roveri behoudt een 

cijns van 10 pond, die hij heeft op de goederen van voornoemde wijlen 

Henricus Rover. 

 

Notum sit universis quod cum Wellinus Roveri et Henricus van der 

(dg: omnia) Aa etc ut prius dicta bona omnia et singula quondam 

Henrici Rover de Kijgloe acquisivissent (dg: prout in litteris) 

per judicem etc ut supra constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Wellinus Roveri #super# omnibus et singulis 

bonis que Katherina uxor dicti quondam Henrici Rover habuit 

antequam (dg: per) dicti Henricus quondam Roveri et Katherina 

coniuges per matrimonium copulabantur (dg: et que dicta Katherina 

apportabat) et super medietate omnium bonorum que dicti quondam 

Henricus Rover et Katherina coniuges seu eorum alter (dg: eorum) 

acquisiverant (dg: si) integro thoro et stante (dg: in) matrimonio 

inter eos quocumque locorum consistentium sive sitorum ut dicebat 

et super jure ad opus dicti Henrici van der Aa renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

salvo tamen dicto Wellino Roveri (dg: suo) censu X librarum quem 

(dg: habuit) habet ad et supra bona dicti quondam Henrici Rover 

iuxta continentiam suarum litterarum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 183r 19 ma 06-05-1381. 

Wellinus Roveri enerzijds en voornoemde Henricus van der Aa 

anderzijds beloofden elkaar de erfdeling van waarde te houden, tussen 

hen gedaan, van goederen die wijlen Henricus Rover van Kijgloe en 

zijn vrouw Katherina staande hun huwelijk hadden verworven. 

 

Wellinus Roveri ex #una# et dictus Henricus van der Aa ex altera 

promiserunt #mutuo# indivisi super omnia quod ipsi quandam 

divisionem hereditariam factam et ordinatam inter ipsos de bonis 

que Henricus quondam Rover de Kijgloe et Katherina eius uxor seu 

eorum alter in integro thoro eorum acquisiverat ut dicebant 

perpetue ratam et firmam perpetue conservabit. 

 

BP 1176 f 183r 20 ma 06-05-1381. 

Wellinus Roveri en Henricus van der Aa zvw Johannes gnd Middelrode 

hadden destijds gerechtelijk gekocht van Theodericus van Zeelst alle 

goederen van wijlen Henricus Rover van Kigloe. Henricus van der Aa 

had vervolgens tbv voornoemde Wellinus afstand gedaan van alle 

goederen die voornoemde wijlen Henricus Roveri gehad had, toen wijlen 

voornoemde Henricus Rover en zijn vrouw Katherina door het huwelijk 

werden verbonden, en van de helft van alle goederen die voornoemde 
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wijlen Henricus Rover en zijn vrouw Katherina, staande hun huwelijk 

hadden verworven. Voornoemde Wellinus Roveri droeg thans over aan 

Henricus Dicbier heer van Mierlo de navolgende erfgoederen van 

voornoemde wijlen Henricus, gelegen onder Mierlo, (1) 1 lopen 

roggeland, ter plaatse gnd Guerle, (2) 1 lopen roggeland, gelegen 

voor het Hofgoed, (3) 1 lopen roggeland, aldaar, bij de kerk, (4) een 

stuk land gnd een sale, op de plaats gnd Zandheuvel, (5) de helft van 

een stuk land gnd Dijstelveld, gelegen achter erfgoed van de 

investiet van Mierlo, te weten de helft naast de plaats gnd 

Nijmersven. Voornoemde Wellinus Roveri behoudt een b-erfcijns van 10 

pond op de goederen van voornoemde wijlen Henricus Rover. 

 

Notum sit universis quod cum Wellinus Roveri et Henricus van der 

Aa filius quondam Johannis dicti Middelrode omnia et singula bona 

quondam Henrici Rover de Kigloe per judicem etc erga Theodericum 

de Zeelst acquisivissent prout in litteris et cum deinde dictus 

Henricus van der #Aa# super omnibus bonis et singulis que dictus 

quondam Henricus Roveri habuit qu..... ipse Henricus quondam Rover 

et Katherina eius uxor per matrimonium copulabantur habuit atque 

super medietate omnium bonorum que dictus quondam Henricus Rover 

et Katherina coniuges seu eorum alter acquisiverant in integro 

toro stante et matrimonio inter eos stante quoque locorum 

consistentium sive sitorum ad opus dicti Wellini renunciavisset 

prout in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

dictus Wellinus Roveri hereditates infrascriptas #dicti quondam 

Henrici# infra parochiam de Mierle sitas primovidelicet unam 

lopinatam terre siliginee sitam in loco dicto Guerle item unam 

lopinatam terre siliginee sitam ante bona tHofgoit item unam 

lopinatam terre siliginee sitam ibidem prope ecclesiam item unam 

peciam terre dictam een sale sitam supra locum dictum Zanthoevel 

item medietatem pecie terre dictam Dijstelvelt site retro 

hereditatem investiti de Mierle (dg: siatm) scilicet illam 

medietatem que sita est iuxta locum dictum Nijmersvenne ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico Dicbier domino de Mier[le] cum 

litteris et jure occacione premissorum promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere salvo semper dicto Wellino 

Roveri hereditario censu X librarum quem habet ad et super bona 

dicti quondam Henrici Rover iuxta continentiam suarum litterarum. 

Testes Sta et Lijsscap datum secunda post jubilate. 

 

1176 mf5 D 07 f.183v. 

 Secunda post jubilate: maandag 06-05-1381. 

 

BP 1176 f 183v 01 ma 06-05-1381. 

Voornoemde Wellinus droeg vervolgens over aan Jacobus van Berze van 

der Horst de navolgende erfgoederen van voornoemde wijlen Henricus 

Rover, gelegen in Mierlo, (1) de helft van een hofstad gnd van der 

Teinden en van aangelegen land, heide en broekland, (2) de helft van 

1/3 deel van een akker op de plaats gnd Wijbouts Ven, (3) de helft 

van 1 lopen roggeland, op de plaats gnd Holenteer, (4) de helft van 1 

lopen roggeland, op het eind van de plaats gnd die Ham, (5) ¼ deel 

van een beemd ter plaatse gnd aan Runtsvoert, (6) ¼ deel van een 

beemd ter plaatse gnd aan Duvels Grave. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur 

coram scabinis scabinis infrascriptis dictus Wellinus hereditates 

infrascriptas dicti quondam Henrici Rover sitas in parochia de 

Mierle primo videlicet medietatem domistadii #dicti van der 

Teijnden# et terre et merice et paludis ei (dg: -s) adiacentis cum 

suis attinentiis item medietatem (dg: uniu) tercie partis (dg: 

uni) cuiusdam agri siti supra locum dictum (dg: Wijhof) Wijbouts 
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Ven item medietatem unius lopinate terre siliginee site supra 

locum dictum Holenteer item medietatem unius lopinate terre 

siliginee site ad finem loci dicti die Ham item (dg: medietatem) 

quartam partem unius prati siti ad locum dictum aen Runtsvoert 

item quartam partem unius prati siti ad locum dictum aen Duvels 

Grave ut dicebat hereditarie supportavit Jacobo de Berze van der 

Horst cum litteris et jure occacione premissorum promittens ut 

supra. Testes Sta et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 183v 02 ma 06-05-1381. 

Voornoemde Wellinus droeg vervolgens over aan Arnoldus Haengrave zv 

Reijnerus Haengrave van Achel, tbv Reijnerus bv voornoemde Arnoldus, 

de navolgende erfgoederen van voornoemde wijlen Henricus Rover, in 

Mierlo, (1) ¼ deel van een hofstad gnd van der Teinden en aangelegen 

land, heide, en broekland, (2) ¼ deel van 1/3 deel van een akker op 

de plaats gnd Wijbouts Ven, (3) de helft van 1 lopen roggeland, op de 

plaats gnd Holenteer, (4) de helft van 1 lopen roggeland, op de 

plaats gnd Holenteer, (5) ¼ deel van 1 lopen roggeland, aan het eind 

van de plaats gnd die Ham, (6) 1/8 deel van een beemd ter plaatse gnd 

aan Runtsvoert, (7) 1/8 deel van een beemd ter plaatse gnd aan Duvels 

Grave. 

 

Notum #sit# universis quod cum ita actum sit constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Wellinus hereditates 

infrascriptas dicti quondam Henrici Rover sitas in parochia de 

Mierle primo videlicet quartam partem domistadii dicti van der 

Teijnden et terre et merice et paludis ei adiacentis cum suis 

attinentiis item (dg: medietatem) quartam partem tercie partis 

cuiusdam agri siti supra locum dictum Wijbouts Ven item medietatem 

unius lopinata terre siliginee site supra locum dictum Holenteer 

item medietatem unius lopinate terre siliginee site supra locum 

dictum Holenteer item (dg: quartam) #quartam (dg: .......)# partem 

unius lopinate terre siliginee site ad finem loci dicti die Ham 

item octavam partem unius prati siti ad locum dictum aen 

Runtsvoert item octavam partem unius prati siti ad locum dictum 

aen Duvels Grave ut dicebat hereditarie supportavit (dg: Reijnero) 

#Arnoldo# Haengrave filio Reijneri Haengrave de Achel #ad opus 

Reijneri fratris dicti Arnoldi# (dg: promittens ut supra) cum 

litteris et jure occacione premissorum promittens ut supra. Testes 

Sta et Lijsscap datum secunda post jubilate. 

 

BP 1176 f 183v 03 ma 06-05-1381. 

Voornoemde Wellinus droeg vervolgens over aan Jacobus van Kijgloe, 

tbv zijn broer Arnoldus van Kigloe, de navolgende erfgoederen van 

wijlen voornoemde Henricus Rover, in Mierlo, (1) 1/8 deel van een 

akker gnd die Enge met zijn aangelegen heidevelden, beemden en 

toebehoren, (2) ¼ deel van de helft van een stuk beemd gnd een sange, 

ter plaatse gnd Ele Zange, te weten van die helft, die ligt naast 

Egidius van Ghisenrode, (3) ¼ deel van 1 lopen roggeland, gelegen 

voor de plaats gnd voor die Berge Einde, (4) ¼ deel van een stuk land 

gnd een sale, op de plaats gnd op Ynge, (5) ¼ deel van 2/3 deel van 

de akker gnd die Wijbouts Ven, te weten van het 2/3 deel richting 

erfgoed van Willelmus gnd van den Volfs Berge. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Wellinus hereditates 

infrascriptas dicti quondam Henrici Rover sitas in parochia de 

(dg: p) Mierle (dg: quartam partem pecie #agri# terre site) 

octavam partem agri terre dicti die Enghe cum suis mericis et 

pratis et attinentiis (dg: sibi) sis sibi adiacentibus item (dg: 

me) quartam partem medietatis pecie #prati# (dg: tere) dicte een 
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sange site in loco dicto Ele Zange scilicet (dg: illam medietatem) 

illius medietatis que sita est iuxta hereditatem Egidii de 

Ghisenrode item quartam partem unius lopinate terre siliginee site 

ante locum dictum voir die Berge Ynde item quartam partem unius 

pecie terre dicte een sale site supra locum dictum op Ynge item 

quartam partem duarum terciarum partium eiusdem agri dicti die 

Wijbouts Venne scilicet illarum duarum terciarum partium sitarum 

versus hereditatem Willelmi dicti van den Volfs Berge ut dicebat 

(dg: hereditatem) hereditarie supportavit Jacobo de (dg: Lij) 

Kijgloe ad opus Arnoldi de Kigloe sui fratris (dg: pro) cum 

litteris et jure occacione premissorum promittens ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 183v 04 ma 06-05-1381. 

En hetzelfde in voornoemde goederen droeg hij over aan Jacobus van 

Kigloe, tbv kvw Willelmus van Doerne. 

 

-. 

Et tantum (dg: supportavit) in premissis supportavit Jacobo de 

Kigloe ad opus liberorum quondam Willelmi de Doerne cum litteris 

et jure occacione premissorum promittens ut supra. Testes datum. 

 

BP 1176 f 183v 05 ma 06-05-1381. 

(dg: Notum sit u). 

 

BP 1176 f 183v 06 ma 06-05-1381. 

En hetzelfde in voornoemde goederen droeg hij over aan Henricus van 

den Broec zvw Henricus van den Broec van Leende. 

 

-. 

Et tantum (dg: su) in premissis supportavit Henrico van den Broec 

filio quondam Henrici van den Broec de Leende cum litteris et jure 

occacione premissorum promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 183v 07 ma 06-05-1381. 

Voornoemde Wellinus Rover droeg vervolgens over aan Henricus zvw 

Henricus van den Broec van Leende, tbv hem en Eva, Katherina en 

Aleijdis, dvw voornoemde Henricus van den Broec, de navolgende 

erfgoederen van voornoemde wijlen Henricus Rover, in Someren, (1) ½ 

schuur met geheel de hofstad van die schuur, gelegen naast de plaats 

gnd Houbroek, (2) een stuk land, gelegen naast de schuur, (3) een 

stuk land gelegen naast de tuin van Johannes gnd Connemans, (4) de 

helft van een tuin gnd Hadewigen Hof, waarvan de andere helft behoort 

aan die van Eijndhouts, (5) de helft van ½ bunder beemd, ter plaatse 

gnd die Vine Buenre, (6) de helft van 1 bunder beemd ter plaatse gnd 

Vladerakken, ter plaatse gnd Nieuwe Beemden, en de navolgende 

erfgoederen van voornoemde wijlen Henricus Rover, gelegen in Mierlo, 

(7) de helft van een stuk land gnd die Ham, te weten de helft 

richting de plaats gnd Zandheuvel, (8) ¼ deel van een beemd gnd die 

Runsvoirt. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Wellinus Rover hereditates 

infrascriptas dicti quondam Henrici Rover sitas in parochia de 

(dg: Mierle) #Zoemeren# primo videlicet (dg: do) dimidium horreum 

cum integro domistadio dicti horrei #sito iuxta locum dictum 

Houbroecke# et (dg: he) peciam terre eidem domistatio adiacentem 

item peciam terre sitam iuxta ortum Johannis dicti Connemans item 

(dg: di) medietatem orti dicti Hadewigen Hof cum (dg: suis) 

omnibus #dicte medietatis# et de quo orto reliqua medietas spectat 

illos de Eijndhouts item (dg: quarta) medietatem dimidii bonarii 
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prati siti in loco dicto die Vine Buenre item medietatem unius 

bonarii prati siti in loco dicto Vladeracken #in loco dicto Nuwe 

Beemde# atque hereditates inrascriptas (dg: sitas in parochia) 

dicti quondam Henrici Rover sitas in parochia de Mierle videlicet 

(dg: duas .) medietatem pecie terre dicte die Ham scilicet illam 

medietatem que sita est versus locum dictum Zanthoevel item 

quartam partem prati dicti die Run-(dg: t)-svoirt supportavit 

Henrico filio quondam Henrici van den Broec de Leende ad opus sui 

et ad opus (dg: Y) Eve (dg: Aleijke) Katherine et Aleijdis 

filiarum (dg: d) eiusdem quondam Henrici van den (dg: Br) Broec 

cum litteris et jure (dg: promittens ut supra occacione 

premissorum promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 183v 08 ma 06-05-1381. 

(dg: Henricus zvw Henricus van den Broec). 

 

(dg: Henricus filius quondam Henrici van den B Broec). 

 

BP 1176 f 183v 09 ma 06-05-1381. 

Voornoemde Wellinus Rover droeg vervolgens over aan Henricus Dicbier 

heer van Mierlo en Arnoldus Haengrave van den Hazewinckel, tbv hem en 

tbv Thomas gnd Rover, Reijnerus Haengrave en Franco, bv voornoemde 

Arnoldus Haengrave, Jutta, Hadewigis, Katherina, Margareta en Yda, sv 

voornoemde Arnoldus Haengrave, en tbv Arnoldus zv Gerardus van den 

Straten en Heijlwigis van den Hazewinckel, te weten aan voornoemde 

Henricus Dicbier voor 2/13 en aan elk van de anderen voor 1/13, de 

navolgende erfgoederen van wijlen voornoemde Henricus Rover, in 

Mierlo, (1) erfgoederen van wijlen voornoemde Henricus Rover, ter 

plaatse gnd die Donk, (2) 3 lopen roggeland, op de plaats gnd 

Walterlaat, (3) de helft van een akker gnd die Enge en aangelegen 

heide en beemd, (4) 3 lopen land op de plaats gnd Langdonk, (5) de 

helft van een stuk land gnd die Ham, te weten de helft richting 

erfgoed van de investiet van Mierlo, (6) de helft van een erfgoed gnd 

Dijstelveld, te weten de helft richting Arnoldus van Kijgloe, (7) 3 

lopen land met een stuk land gnd Hoge Strepe, gelegen op de plaats 

gnd Op Twijbouts Ven, (8) de helft van een stuk beemd gnd die Sange, 

te weten de helft richting een zekere Bijermans, (9) de helft van een 

beemd naast de plaats gnd Duvels Grave, te weten de helft naast 

Theodericus gnd den Hofknape, (10) de helft van een beemd ter plaatse 

gnd Runtvort, (11) erfgoederen van voornoemde wijlen Henricus Rover, 

in Someren, (12) de helft van een schuur van voornoemde wijlen 

Henricus Rover zonder ondergrond, (13) een akker gnd die Groot Akker, 

naast Johannes gnd Han Conenmans, (14) de helft van een stuk 

heideland, gnd Lopparts Heide, (15) de helft van ½ bunder beemd, ter 

plaatse gnd die Vine Buerne, (16) de helft van 1 bunder beemd ter 

plaatse gnd Vladerakken, ter plaatse gnd die Nieuwe Beemden. 

 

Notum sit universis quod cum actum sit constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Wellinus Rover hereditates dicti 

quondam Henrici Rover sitas in parochia de (dg: Zomeren) Mierle 

primo videlicet (dg: pe) hereditates dicti quondam Henrici Rover 

cum suis attinentiis sitas in loco dicto die Donc item tres 

lopinatas terre sitas supra locum dictum Walterlaet item 

medietatem agri (dg: et merice et prati) dicti die (dg: Eij) Enghe 

et merice et prati ei (dg: -s) adiacentis item (dg: terre) tres 

lopinatas terre sitas supra locum dictum Langdonc item medietatem 

pecie terre dicte die Ham scilicet illam medietatem que sita 

versus herditatem investiti de Mierle item medietatem hereditatis 

dicte Dijstelvelt scilicet illam medietatem que sita est iuxta 

hereditatem Arnoldi de Kijgloe item (dg: re) tres lopinatas terre 

cum pecia terre dicta Hoghe Strepe sita supra (dg: op) locum 
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dictum Op Twijbouts Ven item medietatem pecie (dg: terre) #prati# 

dicte die Sanghe scilicet illam medietatem que sita est iuxta 

hereditatem (dg: d) cuiusdam dicti Bijermans item medietatem prati 

siti iuxta locum dictum Duvels Grave scilicet illam medietatem que 

sita est iuxta hereditatem Theoderici dicti den Hofknape item 

medietatem prati (dg: dicti) siti in loco dicto Runtvort (dg: 

scilicet) item hereditates dicti quondam Henrici Rover sitas in 

parochia de Zoemeren scilicet #medietatem# horreum (verbeterd uit: 

horreum) dicti quondam (dg: He) Henrici Rover sine fundo item 

agrum terre dictum die Groet Acker situm iuxta hereditatem 

Johannis dicti Han Conenmans item (dg: pecim me terre mericalis) 

medietatem pecie terre mericalis dicte Lopparts Heijde item 

medietatem dimidii bonarii prati siti in loco dicto die Vine (dg: 

Buerm) Buerrne item medietatem unius bonarii prati siti in loco 

dicto Vladeracken in loco dicto (dg: in) die Nuwe Beemde ut 

dicebat hereditarie supportavit Henrico Dicbier domino de Mierle 

ac Arnoldo Haengrave van den Hazewinckel ad opus sui et ad opus 

Thome dicti Rover Reijneri Haengrave Franconis (dg: Jut) fratrum 

dicti Arnoldi Haengrave Jutte Hadewigis Katherine et Margarete et 

Yde sororum dicti Arnoldi Haengrave et ad opus Arnoldi (dg: van 

der Hosta) filii Gerardi van den Straten et Heijlwigis van den 

Hazewinckel scilicet a dicto Henrico Dicbier pro duabus XIII 

partibus et (dg: ab) a quolibet aliorum pro una XIIIa parte cum 

litteris et jure (dg: promittens ut) occacione premissorum 

promittens ut supra (dg: testes datum supra) et erunt multe 

littere. 

 

BP 1176 f 183v 10 ma 06-05-1381. 

Henricus zvw Henricus van den Broec van Leende verklaarde dat hij en 

zijn zusters Eva, Katherina en Aleijdis, voldaan zijn van alle 

tegoeden die wijlen Henricus Rover van Kigloe hen verschuldigd was 

gebleven, en van alle goederen en zaken die voornoemde wijlen 

Henricus aan hen vermaakt had. 

 

Henricus filius quondam Henrici van den Broec de Leende palam 

recognovit sibi et Eve Katherine et Aleijdi suis sororibus 

plenarie fore satis factum ab omnibus creditis que Henricus 

quondam Rover de Kigloe eis mansit debens et ab omnibus bonis et 

rebus dictus quondam Henricus eis seu eorum alteri legavit ut 

dicebat #et# promisit super omnia Wellino Rover ad opus sui et ad 

opus omnium quorum interesse poterit de jure quod nec impetent 

dicte sue sorores bona quecumque et heredes dicti quondam Henrici 

Rover #et Katherine# nunquam impetent aut vexabunt occacione 

dictorum (dg: de) creditorum et legatorum in judicio spirituali 

vel seculari. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 183v 11 ma 06-05-1381. 

Arnoldus Haengrave zv Reijnerus Haengrave verklaarde dat zijn broer 

Reijnerus voldaan is van alle tegoeden die voornoemde wijlen Henricus 

Rover verschuldigd was aan voornoemde Reijnerus bv Arnoldus, en van 

alle goederen die wijlen voornoemde Henricus Rover vermaakt had aan 

voornoemde Reijnerus bv Arnoldus. 

 

Arnoldus (dg: Ar) Haengrave filius Reijneri Haengrave palam 

recognovit (dg: sibi f) Reijnero suo fratri fore satis factum ab 

omnibus creditis que dictus quondam Henricus Rover debebat dicto 

Reijnero fratri dicti Arnoldi et de omnibus bonis et rebus quos 

dictus quondam Henricus Rover legaverat dicto Reijnero fratri 

dicti Arnoldi promittens super omnia #dicto Wellino# quod dictus 

Reijnerus frater dicti Arnoldi (dg: dicta) heredes et bona dicti 

quondam Henrici Rover (dg: nunquam impetet occacione premissorum) 
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et Katherine sue uxoris nunquam impetet occacione premissorum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 183v 12 ma 06-05-1381. 

Arnoldus Haengrave van den Hazewinckel verklaarde dat hij en zijn 

broers en zusters Thomas Rover, Reijnerus, Jutta, Hadewigis, 

Katherina, Margareta en Yda, en Heijlwigis van den Hazewinckel 

voldaan zijn van alle tegoeden, die voornoemde wijlen Henricus Rover 

aan hen verschuldigd was, en van alle goederen die aan hen vermaakt 

waren door voornoemde wijlen Henricus. 

 

Arnoldus Haengrave van den Hazewinckel palam recognovit sibi et 

Thome Rover Reijnero fratribus Jutte Hadewigi Katherine Margarete 

et Yde suis fratribus et sororibus #et Heijlwigi van den 

Hazewinckel# satis factum esse de omnibus (dg: bonis dictorum) 

creditis que dictus quondam Henricus Rover eis seu eorum alteri 

debebat et de omnibus bonis et rebus eis seu eorum alteri de dicto 

quondam Henrico legatis (dg: et) promittens super omnia Wellino 

quod nec ipse nec aliqui predicti bona et heredes dicti quondam 

Henrici Rover et Katherine sue uxoris nunquam impetent occacione 

premissorum in judicio spirituali vel seculari. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 183v 13 ma 06-05-1381. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo verklaarde dat hr Thomas investiet 

van Nuenen en zijn broer Gerardus, kvw Gerardus van der Straten, 

voldaan zijn van de tegoeden, die voornoemde wijlen Henricus aan hen 

verschuldigd was, en van de goederen die voornoemde Henricus Rover 

aan hen vermaakt had. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle palam recognovit domino Thome 

investito de Nuenen et Gerardo eius fratri liberis quondam Gerardi 

van der Straten fore satis factum de creditis que dictus quondam 

Henricus eis debebat et de bonis et rebus quos dictus Henricus 

Rover eis legaverat ....... promittens dicto Wellino ut iam 

immediate. Testes datum supra. 

 

1176 mf5 D 08 f.184. 

 Secunda post jubilate: maandag 06-05-1381. 

 Tercia post jubilate: dinsdag 07-05-1381. 

 Quinta post jubilate: donderdag 09-05-1381. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 10-05-1381. 

 

BP 1176 f 184r 01 ma 06-05-1381. 

Theodericus zvw Andreas van Broechoven ....... ....... ....... 

verklaarde{n} ontvangen te hebben van Arnoldus van Bruheze en Thomas 

den Hogen 2/3 deel van het zoengeld mbt de dood van Godefridus Dircs 

soen van Herende. De brief overhandigen aan voornoemde Thomas. 

 

X. Solvit. Scabini noluerunt. 

Theodericus filius quondam Andree de Broechoven ....... ....... 

....... ....... [f]ore satis factum esse #sibi ab Arnoldo de 

Bruheze Thoma den Hogen# de (dg: omnibus) duabus terciis partibus 

totius pecunie reconciliacionis facte de nece quondam (dg: quo) 

Godefridi Dircs soen de Herende (dg: clana s) clamans dictos 

Arnoldum et Thomam et suos condebitores (dg: indempn qui) inde 

quitos. Testes Sta et Lijsscap datum secunda post jubilate. 

Traditur dicto Thome. 

 

BP 1176 f 184r 02 ma 06-05-1381. 

Johannes van Lijnden Gobels soen verklaarde ontvangen te hebben van 
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Arnoldus van Bruheze en Thomas den Hogen 1/3 deel van het zoengeld 

mbt de dood van Godefridus Dircs soen van Herende. De brief 

overhandigen aan voornoemde Thomas. 

 

Scabini noluerunt. Solvit. 

Johannes de Lijnden Gobels soen palam recognovit sibi fore satis 

factum ab Arnoldo de Bruheze et Thoma den Hogen de una tercia 

parte totius pecunie reconciliacionis facte de nece quondam 

Godefridi Dircs soen de Herende ut dicebat clamans dictos Arnoldum 

et Thomam et suos condebitores in hoc inde quitos. Testes datum 

supra. Traditur dicto Thome. 

 

BP 1176 f 184r 03 di 07-05-1381. 

Reijkinus Kul en zijn zoon Johannes beloofden aan Walterus Penninc 7½ 

Hollandse dobbel minus 5 plakken met Sint-Remigius aanstaande (di 01-

10-1381) te betalen. 

 

Reijkinus Kul et Johannes eius filius promiserunt Waltero Penninc 

septem et dimidium Hollant dobbel minus quinque placken ad Remigii 

proxime persolvendos. Testes Lonijs et Scilder datum tercia post 

jubilate. 

 

BP 1176 f 184r 04 di 07-05-1381. 

Elizabeth van Colen dvw Johannes die Bercs? van den Gruijthuze droeg 

over aan Mechtildis dvw Johannes zv Ghibo van der Weijden een huis, 

erf en tuin in Eindhoven, in die Fijkstraat, tussen Willelmus 

Everaets soen enerzijds en Lambertus Coppen soen anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan voornoemde 

Willelmus Everaets, welke goederen zij verworven had toen ze weduwe 

was, belast met 2 1/3 oude groot. Zij is de minnares van hr Johannes 
?mijn ?verwant. 

 

Elizabeth de Colen filia quondam Johannis (dg: v) die Bercs? van 

den Gruijthuze cum tutore domum aream et ortum sitos in Eijndoven 

in vico dicto die Fijcstraet inter hereditatem Willelmi Everaets 

soen ex uno et inter hereditatem Lamberti Coppen soen ex alio 

tendentes a communi platea retrorsum ad hereditatem Willelmi 

Everaets soen predicti #et quos in sede sue viduitatis 

acquisiverat# ut dicebat hereditarie supportavit Mechtildi filie 

quondam (dg: Ghibonis va) Johannis filii Ghibonis van der Weijden 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

duobus grossis antiquis et tercia parte unius grossi antiqui 

exinde solvendis. Testes Sta et Vere datum (dg: s) tercia post 

jubilate. Est amasia domini Johannis ?mei ?congenii. 

 

BP 1176 f 184r 05 do 09-05-1381. 

Johannes Yden man zvw Arnoldus Drinchellinc verkocht aan Johannes van 

der Hoert (1) 1 zesterzaad roggeland in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, tussen Henricus Kathelinen soen enerzijds en hr Arnoldus 

Nouden priester en zijn broer Johannes anderzijds, met een eind 

strekkend tot aan de plaats gnd Onderstal (2) 1/10 deel in een stuk 

beemd gnd dat Breekske, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen hr 

Arnoldus en zijn broer Johannes enerzijds en een gemene weg gnd die 

Hoert anderzijds, belast met de grondcijns. De brief overhandigen aan 

Maes Boukens soen. 

 

Solvit. 

Johannes (dg: filius quond) Yden man filius quondam Arnoldi 

Drinchellinc (dg: peciam) unam sextariatam terre siliginee sitam 

in parochia de Bucstel ad locum dictum Lijemde inter hereditatem 

Henrici Kathelinen soen ex uno et inter hereditatem domini Arnoldi 
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Nouden presbitri et Johannis sui fratris ex alio tendentem cum uno 

fine ad locum dictum Onderstal atque (dg: particula) decimam 

partem ad se spectantem in pecia prati dicta dat Breexken sita in 

parochia et loco predictis inter hereditatem (dg: Jou) domini 

Arnoldi et Johannis sui fratris ex uno et inter communem plateam 

dictam die (dg: Hort) #Hoert# ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni van der (dg: Hort) #Hoert# promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde 

solvendo. Testes Sta et Scilder datum quinta post jubilate. 

Tradetur littera Maes Boukens soen. 

 

BP 1176 f 184r 06 do 09-05-1381. 

Johannes zvw Egidius gnd Hoevelman verkocht aan Egidius Zeelmaker een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin van voornoemde wijlen 

Egidius Hoevelman, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, bij 

de kapel van Sint-Jan, tussen het kerkhof van die kapel en het water 

gnd die Dommel enerzijds en Elijas gnd Willems soen anderzijds, (2) 

een akker gnd die Leetakker, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

op Midakker, tussen wijlen Johannes van Ghestel enerzijds en Johannes 

van der Baseldonc anderzijds. 

 

(dg: Eg) Johannes filius quondam Egidii dicti Hoevelman 

hereditarie vendidit Egidio Zeelmaker hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: pact) 

purificatione et in Busco tradendam ex domo et orto dicti (dg: 

venditoris) quondam Egidii Hoevelman sito in parochia de Ghestel 

prope Herlaer in loco dicto Rumel prope capellam (dg: siti Jo) 

sancti Johannis inter cymitherium dicte capelle et aquam dictam 

die Dommel ex uno et inter hereditatem Elije dicti Willems soen ex 

alio atque ex agro terre die Leetacker sito in dicta parochia in 

loco dicto op Midacker inter hereditatem (dg: di) quondam Johannis 

de Ghestel ex uno et inter hereditatem Johannis van der Baseldonc 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere 

et sufficientem facere. Testes Lijsscap et Scilder datum quinta 

post jubilate. 

 

BP 1176 f 184r 07 do 09-05-1381. 

Johannes zv Theodericus gnd van den Berghe van Dommellen droeg over 

aan Arnoldus van Andel, tbv Bouwinus gnd Bars zvw Johannes Bars van 

Dommellen, een erfpacht van ½ mud rogge, maat van Wedert, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een erfpacht van 10 lopen rogge, maat 

van Wedert, met Lichtmis te leveren, gaande uit een akker gnd 

Gherijts Brake van der Straten, in Wededert, strekkend met een eind 

aan de gemeint en met het andere eind aan Henricus gnd van der 

Braken, aan hem verkocht door Arnoldus zvw Gerardus van der Straten 

van Dommellen. 

 

Johannes filius Theoderici dicti van den Berghe de Dommellen 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Wedert 

solvendam hereditarie purificatione ex hereditaria paccione decem 

lopinorum siliginis dicte mensure (dg: que paccio X lopinorum 

siliginis) solvenda (dg: .) hereditarie termino solucionis 

predicto ex quodam agro terre dicto communiter Gherijts Brake van 

der (dg: Brake) Straten sito in Wededert predicto tendente cum uno 

fine ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem Henrici 

dicti van der Braken venditam sibi ab Arnoldo filio quondam 

Gerardi van der Straten de Dommellen prout in litteris hereditarie 

supportavit Arnoldo de Andel ad opus Bouwini dicti Bars filio 

quondam Johannis Bars de Dommellen cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1176 f 184r 08 do 09-05-1381. 

Johannes van Breda zv Ghibo van Eijcke verkocht aan Henricus van 

Gheffen zv Elizabeth van Gheffen een hofstad66 in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Willelmus Clijngen enerzijds en een 

weg van voornoemde Johannes anderzijds, welke hofstad 20 hamervoet 

breed is vanaf het erfgoed van voornoemde Willelmus Clijnge richting 

voornoemde weg, en 126 voet lang te meten vanaf de gemene weg 

achterwaarts, samen met een weg, lopend vanaf voornoemde hofstad 

naast erfgoed van voornoemde Willelmus Clinge achterwaarts tot aan de 

stroom, 3 voet breed in het deel vanaf de hofstad tot aan het huis 

van eerstgenoemde Johannes, achter de hofstad gelegen, en 4 voet 

breed in het deel tussen voornoemd huis van eerstgenoemde Johannes 

achterwaarts tot aan het water, belast met de hertogencijns. 

 

Johannes #de Breda# filius Ghibonis de Eijcke (dg: hereditatem 

sitam) domistadium situm in Busco ad aggerem Vuchtensem inter 

hereditatem Willelmi Clijngen ex alio et inter (dg: hereditatem 

Walteri fabri ex alio) viam dicti Johannis ex alio et quod (dg: -

am) domistadium continet in latitudine XX hamervoet (dg: et in 

long) mensurando ab hereditate dicti Willelmi Clijnge versus 

dictam viam et in longitudine C et XXVI pedatas mensurando a 

communi platea retrorsum (dg: cum) #et# viam tendentem a dicto 

domistadio iuxta dictam hereditatem dicti Willelmi Clinge 

retrorsum usque ad aquam ibidem decurrentem et que via continet in 

latitudine tres pedatas (dg: .. ..) scilicet a dicto (dg: sta) 

domistadio usque domum (dg: d) primodicti Johannis sitam retro 

dictum domistadium et (dg: ..) que via continet quatuor pedatas in 

latitudine scilicet a dicta domo primodicti Johannis retrorsum 

usque ad dictam aquam ut dicebat hereditarie vendidit Henrico de 

(dg: Ghestel) #Gheffen# filio Elizabeth de Gheffen promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis ex 

domistadio et de dicta via primodicti Johannis de jure solvendo. 

Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 184r 09 do 09-05-1381. 

Gerardus Kepken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Kepken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 184r 10 do 09-05-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes zv Ghibo van Eijcke 

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, gaande uit 

voornoemde hofstad. 

 

Dictus emptor promisit super omnia se daturum et soluturum dicto 

Johanni filio Ghibonis de Eijcke hereditarium quatuor librarum 

monete hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo 

termino nativitatis Domini ex dicto domistadio et via. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 184r 11 do 09-05-1381. 

Albertus Loze van Dijnter en Henricus Loze beloofden aan Andreas van 

Uden 101 Brabantse dobbel, een helft te betalen met Sint-Martinus (ma 

11-11-1381) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

                         
66 Zie → BP 1182 p 469r 14 di 14-06-1401, verkoop van de helft van de 

hofstad en weg. 
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1381). 

 

Albertus Loze de Dijnter et Henricus Loze promiserunt Andree de 

Uden C et unum Brabant dobbel seu valorem in auro mediatim Martini 

et mediatim Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 184r 12 do 09-05-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium (dg: am) indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 184r 13 do 09-05-1381. 

Hermanus Scut zvw Willelmus Lu verkocht aan zijn broer Lambertus ½ 

morgen land in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse gnd aan die 

Laren, tussen Margareta Daems enerzijds en wijlen Ambrosius gnd Broes 

zv Johannes van den Hoernic anderzijds. 

 

Solvit. 

Hermanus Scut filius quondam Willelmi Lu dimidium iuger terre 

situm in jurisdictione de Merewijc ad locum dictum aen die Laren 

inter hereditatem Margarete Daems ex uno et inter hereditatem 

quondam (dg: Amb) Ambrosii dicti Broes filii Johannis van den 

Hoernic ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebat 

hereditarie vendidit Lamberto suo fratri promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 184r 14 do 09-05-1381. 

Gerardus Bauderics en zijn broer Henricus beloofden aan Johannes 

Venneken 24½ Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) 

te betalen. 

 

Gerardus (dg: Baid) Bauderics et Henricus eius frater promiserunt 

super omnia Johanni Venneken XXIIII et dimidium Hollant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 184r 15 do 09-05-1381. 

Goeswinus van Aa, zijn broer hr Willelmus van Aa ridder en Gerardus 

van Aa beloofden aan hr Theodericus Rover ridder 220 oude Franse 

schilden met Pasen aanstaande (zo 14-04-1381) te betalen. 

 

(dg: Dominus W) Goeswinus de Aa dominus Willelmus de Aa miles 

#eius frater# Gerardus de Aa promiserunt domino Theoderico Rover 

militi ducentos et XXti aude scilde Francie seu valorem in auro ad 

pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 184r 16 do 09-05-1381. 

Gerardus van Aa beloofde aan hr Theodericus Rover ridder 175 oude 

Franse schilden en 1 Brabantse dobbel met Pinksteren aanstaande (zo 

02-06-1381) te betalen. 

 

Gerardus de Aa promisit domino Theoderico Rover militi (dg: C aude 

trecentos ducen) centum septuaginta quinque aude scilde Francie et 

unum Brabant dobbel seu aurum eiusdem valoris ad penthecostes 

proxime persolvendos. 

 

BP 1176 f 184r 17 do 09-05-1381. 

Johannes Buekentop beloofde aan Johannes zv Lambertus gnd van der 

Dorseldonc en aan Rodolphus gnd die Bever 20 Hollandse dobbel met 
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Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381) te betalen. 

 

Solvit. 

Johannes (dg: Snoec filius) Buekentop promisit Johanni filio 

Lamberti dicti van der Dorseldonc et Rodolpho dicto die Bever XX 

Hollant dobbel seu valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 184r 18 vr 10-05-1381. 

Rodolphus zv Arnoldus gnd Vrient, Gerardus Roelen soen, Gerardus zvw 

Arnoldus Truden en Johannes Bitter beloofden aan Philippus Jozollo 

etc 60 oude Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-

1381; 21+30+25= 76 dgn) te betalen, op straffe van 6. 

 

Rodolphus filius (dg: quondam) Arnoldi dicti Vrient Gerardus 

Roelen soen Gerardus filius quondam Arnoldi Truden et Johannes 

Bitter promiserunt Philippo Jozollo etc sexaginta aude scilde 

Francie ad Jacobi proxime persolvenda sub pena sex. Testes Boud et 

Ghisbertus datum sexta post jubilate. 

 

BP 1176 f 184r 19 vr 10-05-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum (dg: datum) supra. 

 

1176 mf5 D 09 f.184v. 

 Quinta post jubilate: donderdag 09-05-1381. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 10-05-1381. 

 Quinta post cantate: donderdag 16-05-1381. 

 

BP 1176 f 184v 01 do 09-05-1381. 

Willelmus zvw Albertus gnd Abe van Bucstel verpachtte aan Walterus 

zvw Ghibo Boijen zijn hoeve ter plaatse gnd Cromvoirt, zoals 

voornoemde Walterus die als hoevenaar bezit, voor een periode van 8 

jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1381), per jaar voor 

de hertogencijns, een b-erfcijns van 17½ schelling geld, en verder 

voor 8½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, en 12 pond boter, met Sint-Servacius te leveren. Walterus 

zal de hoeve in het 9e jaar te pachters recht bezitten. Walterus zal 

de gebouwen gedurende deze 9 jaar te pachters recht onderhouden van 

wanden en dak. 

 

Solverunt ambo. 

Willelmus filius quondam Alberti dicti Abe de Bucstel mansum suum 

situm in loco dicto Crumvoert cum omnibus suis attinentiis prout 

Walterus filius quondam Ghibonis Boijen (dg: e) dictum mansum 

possidet et colit tamquam colonus pro presenti dedit ad annuum 

pactum dicto Waltero ab eodem ad spacium octo annorum a festo 

penthecostes proxime deinceps sine medio sequentium possidendum 

anno quolibet pro censu domini ducis exinde solvendo et pro 

hereditario censu XVII et dimidium solidorum monete exinde 

solvendo dando (dg: sibi ab alio) anno quolibet dictorum (dg: 

quol) octo annorum et pro octo et dimidio modiis siliginis mensure 

de Busco dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum octo annorum 

purificatione #et# in Busco tradendis et pro XII libris buturi 

dandis sibi ab alio #anno quolibet et# (dg: in festo Servacii) 

dictorum octo annorum (dg: S) #Servacii# additis condicionibus 

sequentibus quod dictus Walterus dictum mansum cum suis 

attinentiis (dg: novem) novo anno scilicet anno dictos octo annos 

sine medio sequente ad jus coloni possidebit item quod dictus 
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Walterus (dg: de) edificia dictorum bonorum dictis novem (dg: 

annuatim) annorum ad jus coloni de tecto et parietibus !possidebit 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit super omnia. Testes Lonijs et Lijsscap datum 

quinta post jubilate. 

 

BP 1176 f 184v 02 vr 10-05-1381. 

Katherina wv Conrardus Writer droeg over aan Wijnkinus Screijnmaker 8 

dobbel mottoen, geld van Vilvoorde, aan voornoemde wijlen Conrardus 

beloofd door Johannes van Neijnsel. 

 

Katherina relicta quondam Conrardi Writer octo denarios aureos 

communiter dobbel mottoen vocatos monete Filfordie promissos dicto 

quondam Conrardo a Johanne de Neijnsel prout in litteris 

supportavit Wijnkino Screijnmaker cum litteris et jure. Testes 

Boud et Lijsscap datum sexta post jubilate. 

 

BP 1176 f 184v 03 vr 10-05-1381. 

Voornoemde Katherina wv Conrardus Writer droeg over aan Wijnkinus 

Screijnmaker 25 dobbel mottoen67, geld van Vilvoorde, aan voornoemde 

wijlen Conrardus beloofd door Ywanus Stierken en Johannes gnd Berns 

soen van Veen. 

 

Dicta Katherina ut supra viginti quinque aureos denarios 

communiter dobbel mottoen monete Filfordie promissos dicto quondam 

Conrardo ab Ywano Stierken et Johanne (dg: -s) dicto Berns soen de 

Veen prout in litteris supportavit Wijnkino Screijnmaker cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 184v 04 vr 10-05-1381. 

Voornoemde Katherina wv Conrardus Writer droeg over aan voornoemde 

Wijnkinus Screijnmaker 7 dobbel mottoen, geld van Vilvoorde, aan 

voornoemde wijlen Conrardus beloofd door Ywanus van Vauderic. 

 

Dicta Katherina ut supra septem aureos denarios communiter dobbel 

mottoen vocatos monete Filfordie promissos (dg: sibi a) dicto 

quondam Conrardo ab Ywano de Vauderic prout in litteris 

supportavit dicto Wijnkino cum litteris et jure. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 184v 05 vr 10-05-1381. 

Voornoemde Katherina wv Conrardus Writer droeg over aan Wijnkinus 

Screijnmaker 10 dobbel mottoen, geld van Vilvoorde, aan voornoemde 

wijlen Conrardus beloofd door Johannes van Eijcke de ouder. 

 

Dicta Katherina ut supra decem aureos denarios communiter dobbel 

mottoen vocatos monete Filfordie promissos dicto quondam Conrardo 

a Johanne de Eijcke seniore prout in litteris supportavit Wijnkino 

cum litteris et jure (dg: promittens). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 184v 06 do 16-05-1381. 

Theodericus zvw Theodericus gnd van Assche droeg over aan Marcelius 

nzvw Marcelius gnd Meijssen soen zijn deel in 5 delen die behoorden 

aan Mechtildis wv Petrus van Bruheze en haar kinderen Margareta, 

Cristina en Arnoldus, en aan kvw voornoemde Petrus en Mechtildis, in 

6½ bunder land gnd des Wisseleers Boenre, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Smalbroek, vanaf een deel van een water gnd die Ruen dat daar loopt 

naar de villa van Oirschot, en welke 6½ bunder land waren van wijlen 

                         
67 Zie → BP 1176 f 188r 15 vr 07-06-1381, verklaring dat een helft 

van het geldbedrag is voldaan. 
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Heijlwigis gnd Hoghe Arts, en welke 5 delen eerstgenoemde Theodericus 

en Henricus gnd? Molengrave en Elijas zvw Willelmus Elije in cijns 

gekregen hadden van voornoemde Mechtildis en haar kinderen Margareta, 

Cristina en Arnoldus. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Theoderici dicti de Assche totam partem 

et omne jus sibi competentes quovis modo #in quinque partibus que 

ad Mechtildem relictam quondam Petri de Bruheze Margaretam 

Cristinam et Arnoldum liberos eiusdem Mechtildis et (dg: ad) ad 

alios liberos dictorum quondam Petri et Mechtildis spectantibus# 

in sex et dimidio bonariis terre dictis (dg: terre) communiter des 

(dg: We) Wisseleers Boenre sitis in parochia de Bucstel in loco 

dicto Smaelbroec ab illa parte cuiusdam aque dicte die Ruen ibidem 

currentis usque villam de Oerscot et que sex et dimidium bonaria 

terre predicta fuerant quondam Heijlwigis dicte Hoghe Arts #et# 

quas quinque partes primodictus Theodericus et Henricus (dg: van 

den) #?dictus# Molengrave et Elijas filius quondam (dg: Elije) 

Willelmi (dg: Eijl) Elije erga dictos Mechtildem Margaretam 

Cristinam et Arnoldum eius liberos ad censum acquisiverant prout 

in litteris hereditarie supportavit Marcelio filio naturali 

quondam Marcelii dicti Meijssen soen cum litteris et #aliis et# 

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

sui deponere ex (dg: censibus) censibus et condicionibus in dictis 

litteris contentis. Testes Sta et Boud datum quinta post cantate. 

 

BP 1176 f 184v 07 do 16-05-1381. 

Snellardus zvw Johannes gnd Zuellarts soen van Ymerle verkocht aan 

Henricus zvw Willelmus van Spul een erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Hilvarenbeek te leveren, gaande uit 

alle goederen van verkoper, reeds belast met grondcijnzen en een 

erfpacht van ½ mud rogge. De brief overhandigen aan voornoemde 

verkoper. 

 

Solvit 3 plack. 

Snellardus filius quondam Johannis dicti Zuellarts soen de Ymerle 

hereditarie vendidit Henrico (dg: van de) filio quondam Willelmi 
!quondam de Spul hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in (dg: Beke) parochia de (dg: Beke Hilde) Hildwarenbeke tradendam 

ex !ex omnibus et singulis bonis a dicto venditore habitis et 

habendis et acquirendis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi et hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis exinde prius solvendis. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto venditori. 

 

BP 1176 f 184v 08 do 16-05-1381. 

Johannes zv Johannes gnd Nouden soen ev Zeijnsa dvw Spijeringus zvw 

Johannes Ywijns soen droeg over aan Ygrammus zvw Robbertus van Dorne 

alle cijnzen en erfgoederen, die aan voornoemde Zeijnsa gekomen waren 

na overlijden van voornoemde Robbertus van Dorne en zijn vrouw 

Zeijnsa, grootouders van eerstgenoemde Zeijnsa, gelegen onder Oss en 

Geffen. 

 

Johannes filius Johannis dicti Nouden soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Zeijnse sue uxoris filie quondam Spijeringi 

filii quondam Johannis Ywijns soen omnes et singulas census et 

hereditates dicte Zeijnse de morte quondam Robberti de Dorne et 

Zeijnse sue uxoris avi et avie olim (dg: di) primodicte Zeijnse 

successione advolutos quoque locorum infra parochia de Os et de 
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Gheffen sitas aut solvendos ut dicebat hereditarie supportavit 

Ygranno! filio dicti quondam Robberti promittens (dg: war) #ratam 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 184v 09 do 16-05-1381. 

(dg: Arnoldus Hoernken verklaarde alle credieten ontvangen te hebben 

die wijlen Sijmon van der Erpte). 

 

(dg: Arnoldus Hoernken palam recognovit sibi plenarie fore satis 

factum ab omnibus creditis que Sijmon quondam van der Erpte). 

 

BP 1176 f 184v 10 do 16-05-1381. 

Willelmus Maersscalc alias gnd Hoernken beloofde aan zijn broer 

Arnoldus, tbv Willelmus en Aleijdis, nkv voornoemde Willelmus, 12 

Brabantse dobbel na maning te betalen. Zou een van beiden overlijden 

zonder wettig nageslacht, dan gaat het geld naar de overlevende. De 

brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus Hoernken. 

 

Willelmus Maersscalc (dg: filius quo) alias dictus Hoernken 

promisit super omnia Arnoldo suo fratri ad opus Willelmi et 

Aleijdis puerorum naturalium dicti Willelmi XII Brabant dobbel ad 

monitionem persolvendos et si alter #dictorum puerorum naturalium# 

decesserit sine prole legitima quod extunc dicta pecunia ad 

alterum superstitem remanentem devolvetur. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Arnoldo Hoernken. 

 

BP 1176 f 184v 11 do 16-05-1381. 

Hr Willelmus van Aa ridder verkocht aan Otto gnd Hubrechts soen een 

kamp gnd Zassenboenre, in Eilde, bij de plaats gnd Olland, tussen 

Aleijdis Deenkens enerzijds en Johannes Wilgeman anderzijds, met 

beide einden strekkend aan de gemeint, belast met 9 oude groten aan 

de hertog. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles quendam campum dictum Zassenboenre 

situm (dg: in parochia) situm in Eilde (dg: ad locum) prope locum 

dictum Onland inter hereditatem Aleijdis Deenkens ex uno et inter 

hereditatem Johannis Wilgeman ex alio tendentem cum utroque fine 

ad communitatem ut dicebat hereditarie vendidit Ottoni dicto 

Hubrechts soen promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: novis) novem grossis antiquis domino duci exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 184v 12 do 16-05-1381. 

Johannes Kuijst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Kuijst prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 184v 13 do 16-05-1381. 

De broers Johannes,Hermannus en Henricus, kvw Henricus van den 

Hoernic, beloofden aan Johannes zvw Hermannus van den Hoernic 

gedurende 4 jaar, elk jaar met Sint-Martinus, 5½ Brabantse dobbel te 

betalen. 

 

Johannes Hermannus et Henricus fratres liberi quondam Henrici van 

den Hoernic promiserunt #indivisi super omnia se daturos et 

soluturos# Johanni filio quondam Hermanni van den Hoernic #ad 

spacium quatuor annorum proxime futurorum anno quolibet# quinque 

et dimidium Brabant dobbel ad Martini (dg: proxime pers) et pro 

primo termino (dg: prox) Martini proxime futurum. Testes datum. 
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BP 1176 f 184v 14 do 16-05-1381. 

Willelmus van den Stake, Johannes Willems soen, Johannes gnd Oghe en 

Willelmus Witloc beloofden aan hr Johannes gnd Rutgheer propositus 

van het klooster van Kameren en Arnoldus Bac, tbv hen, Nijcholaus Buc 

en zijn zoon Johannes, gedurende 6 jaar, elk jaar met Sint-Remigius, 

37½ Brabantse dobbel in Den Bosch, in het wisselkantoor, te betalen. 

 

Solvit. 

Willelmus van den Stake (dg: Henricus) Johannes Willems soen (dg: 

Wi) Johannes dictus Oghe et Willelmus Witloc promiserunt indivisi 

super omnia domino Johanni dicto (dg: Rugh) Rutgheer proposito 

conventus de Cameren et Arnoldo Bac (dg: et Nijch) ad opus eorum 

et ad opus Nijcholai Buc et Johanni eius filio seu eorum alteri 

quod ipsi dabunt et persolvent dictis seu eorum alteri ad spacium 

(dg: quatu) sex annorum proxime futurorum anno quolibet (dg: 

triginta octo) triginta septem et dimidium Brabant dobbel seu (dg: 

se) valorem in auro Remigii et in Busco in cambio tradendos et pro 

primo termino Remigii proxime. Testes (dg: datum supra) Sta et 

Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 184v 15 do 16-05-1381. 

Johannes zv Henricus Meester zvw Henricus Meester deed tbv Martinus 

zv Walterus gnd Nenne afstand van 2 morgen land, uit 4½ morgen land, 

gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Ledebroek, 

tussen wijlen Henricus van Aken enerzijds en Bata gnd van den Putte 

anderzijds, te weten van de 2 morgen die liggen naast wijlen 

voornoemde Henricus van Aken, welke 2 morgen voornoemde Martinus 

verworven had van eerstgenoemde Henricus Meester. 

 

Solvit 3 plack. 

Johannes filius Henrici Meester filii quondam Henrici (dg: Mest) 

Meester super duobus iugeribus terre de quatuor et dimidio 

iugeribus terre #(dg: sit)# sitis infra libertatem oppidi de Busco 

in loco dicto Ledebroec inter hereditatem Henrici quondam de Aken 

ex uno et inter hereditatem Bate dicte van den Putte ex alio 

scilicet super illis duobus iugeribus terre que sita sunt contigue 

iuxta hereditatem quondam Henrici de Aken predicti et que duo 

iugera terre Martinus filius (dg: q) Walteri dicti Nenne erga 

primodictum Henricum Meester acquisiverat ut dicebat et super jure 

ad opus dicti Martini renunciavit promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 184v 16 do 16-05-1381. 

Johannes Rijc, Martinus Berwout en Johannes Erenbrechts soen van 

Nijsterle beloofden aan Johannes zvw Bruijstinus van Andel 2 last 

haring binnen 8 dagen voor het feest van Sint-Michael (na zo 29-09-

1381) in Schonen te leveren. Zo niet, dan zullen zij de haring met 

Kerstmis (wo 25-12-1381) in Den Bosch leveren, onder de kraan, 

waarbij de kosten van de vracht voor de crediteur zijn en het risico 

voor de debiteuren. 

 

Johannes Rijc Martinus Berwout et Johannes Erenbrechts soen de 

Nijsterle promiserunt Johanni filio quondam Bruijstini de Andel 

duo last allecium etc (dg: p..) bene compugmatas dictas gepact 

infra octo dies ante festum Mijchaelis proxime persolvendos et in 

Schonen tradendos et si non fecerint extunc tradent dicta allecia 

in Busco sub edificio dicto craen ad nativitatis Domini sub (dg: e 

na) expensis naulorum dictorum vracht dicti (dg: Jo) creditoris et 

sub periculis dictorum debitorum. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 184v 17 do 16-05-1381. 

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

Johannes Erenbrechts soen. 

 

[Primus servabit] alios indempnes. Testes datum supra. Detur dicto 

Johanni Erenbrechts soen. 

 

1176 mf5 D 10 f.185. 

 Tercia post exaudi: dinsdag 28-05-1381. 

 

BP 1176 f 185r 01 do 16-05-1381. 

Herbertus Truden soen van Kessel verpachtte aan Johannes van den 

Hoevel van Scijnle al zijn erfgoederen, gelegen onder Schijndel, 

uitgezonderd 2 stukken land, die Herbertus verworven had van Ghibo 

van der Veerdonc, voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen 

Sint-Remigius (ma 01-10-1380), per jaar voor de onraad, en verder 

voor 29 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Solverunt ambo. 

Herbertus Truden soen de Kessel omnes suas hereditates sitas infra 

parochiam de Scijnle exceptis duabus peciis terre quas dictus 

Herbertus erga Ghibonem van der Veerdonc acquisiverat ut dicebat 

dedit ad annuum pactum Johanni van den Hoevel de Scijnle ab eodem 

ad spacium sex annorum post festum Remigii proxime preteritum 

deinceps sine medio sequentium anno quolibet pro oneribus dictis 

onraet annuatim exinde solvendis et faciendis dandis etc atque pro 

XXIX lopinis siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio anno 

quolibet dictorum sex annorum (dg: Rei) purificatione (dg: et in 

Busco) et primo termino purificatione proxime et in Busco 

tradendis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 185r 02 do 16-05-1381. 

Willelmus zvw Willelmus van den Nuwenhuze verkocht aan Engbertus zvw 

Engbertus van den Nuwenhuze een stuk beemd in Haaren, naast de 

windmolen van Helvoirt, tussen Wellinus van Beke en kvw Engbertus van 

den Leempoel enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Wellinus, belast met recht van weg voor kvw 

voornoemde Engbertus van den Leempoel. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi van den Nuwenhuze (dg: pro) 

peciam prati sitam in parochia de Haren iuxta molendinum venti de 

Helvoert inter hereditatem Wellini de Beke (dg: ex uno et inter 

hereditatem) et liberorum quondam Engberti van den Leempoel ex uno 

et inter (dg: he) communitatem ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem dicti Wellini ut dicebat hereditarie vendidit Engberto 

filio quondam Engberti van den Nuwenhuze promittens warandiam et 

obligationem deponere salva liberis quondam dicti Engberti van den 

Leempoel in dicta pecia prati via eundi et redeundi #et pergendi# 

per eandem ad hereditates suas ibidem sitas ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 185r 03 do 16-05-1381. 

Henricus Cnode soen van Vucht verkocht aan Theodericus Berwout een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

½ bunder beemd, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Belen Broekske, 

tussen Ywanus Stierken enerzijds en Marcelius Steenken anderzijds. 

 

Henricus Cnode soen #de Vucht# hereditarie vendidit Theoderico 

Berwout hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum 



Bosch’ Protocol jaar 1381 01. 

 

234 

hereditarie nativitatis Domini ex dimidio bonario prati sito in 

parochia sancti Petri de Vucht in loco dicto Belen Broexken inter 

hereditatem Ywani Stierken ex uno et inter hereditatem Marcelii 

Steenken ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Sta et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 185r 04 do 16-05-1381. 

Enghelberna wv Willelmus van Cassellaer en haar dochter Enghelberna 

verkochten aan Johannes van Zidewijnden een erfpacht68,69 van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch aan het woonhuis van 

de koper te leveren, gaande uit goederen gnd te Kassellaar, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Boterwijk. Verkopers en met hen de broers 

Willelmus, Gerardus en Johannes, kv Johannes gnd Heijlen Gheenkens, 

beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 12 oude groten 

b-erfcijns en een b-erfpacht van 12 lopen mout. De verkoopsters en 

met hen voornoemde Willelmus, Gerardus en Johannes beloofden de 

onderpanden van waarde te houden. 

 

Enghelberna relicta quondam Willelmi de Cassellaer et Enghelberna 

eius filia cum tutore hereditarie vendiderunt Johanni de 

Zidewijnden hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

ad domum habitationis dicti emptoris tradendam ex bonis dictis te 

Cassellaer sitis in parochia de Oorscot in loco dicto Boterwijc et 

ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque 

sitis ut dicebant promittentes cum tutore super omnia #et cum eis 

(dg: W) Gerardus Willelmus et Johannes fratres liberi (dg: 

quondam) Johannis (dg: filii He) dicti Heijlen Gheenkens# 

warandiam et obligationem aliam deponere exceptis (dg: censibus 

dominorum) duodecim grossis antiquis (dg: et d) hereditarii census 

et hereditaria paccione duodecim lopinorum brasii exinde solvendis 

et (dg: s) dicte venditrices et cum eis dicti Gerardus Willelmus 

et Johannes promiserunt sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 185r 05 do 16-05-1381. 

Johannes Pepercoren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Pepercoren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 185r 06 do 16-05-1381. 

Enghelberna dvw Willelmus van Cassellaer beloofde voornoemde 

Gerardus, Willelmus en Johannes schadeloos te houden, en de pacht na 

overlijden van haar moeder Enghelberna te betalen. 

 

Solvit 3 plack. 

Enghelberna filia quondam Willelmi de Cassellaer cum tutore 

promisit super omnia dictos Gerardum Willelmum et Johannem 

indempnes servare et post decessum (dg: primodicte) Enghelberne 

matris primodicte Enghelberne dictam paccionem taliter persolvere 

ex suis bonis et hereditatibus sic dictis Gerardo Willelmo et 

Johanni dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 185r 07 do 16-05-1381. 

(dg: Henricus Johannes). 

 

BP 1176 f 185r 08 di 28-05-1381. 

De broers Willelmus, Henricus en Johannes, kv Johannes Kersmaker, 

                         
68 Zie → BP 1179 p 475r 08 za 13-07-1392 (2), vermelding van de 

erfpacht. 
69 Zie → BP 1179 p 551r 08 ma 28-04-1393, verkoop van de erfpacht. 
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Johannes van Scijndel en Roeskinus gnd Roesken szv voornoemde 

Johannes Kersmaker, Laurencius Kersmaker en diens zoon Albertus, en 

Johannes van Gherwen handschoenmaker enerzijds en Gerardus van 

Bruggen, Paulus zvw Henricus Aelbrechts soen en Theodericus Rover zvw 

Theodericus Rover eertijds natuurlijke bv Wijnricus van Oijen 

anderzijds, verzochten Henricus van de Kelder, Willelmus zv Arnoldus 

Tielkini en Johannes van Neijnsel resp. Arnoldus van Loe, Johannes 

Bernts soen van Overmere en Ghibo zvw Gerardus Hessellen soen smid 

een uitspraak te doen mbt de verzoening mbt de dood van Albertus nzv 

Godefridus gnd Smeets, veroorzaakt door eerstgenoemde Willelmus. 

De arbiters verklaarden (1) dat partijen met elkaar verzoend zijn, 

(2) dat de 8 eerstgenoemden aan voornoemde Gerardus, Paulus en 

Theodericus Rover 70 lichte schilden70, 12 Hollandse plakken voor 1 

schild gerekend, met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) betalen als 

perreconsiliatio, en 4 lichte schilden wegens “hereditaria 

reconsiliatio”, (3) dat eerstgenoemde Willelmus de dag na Sint-Jan-

Baptist aanstaande (ma 24-06-1381) de stad verlaat voor een periode 

van 3 jaar, op straffe 100 Brabantse dobbel aan de hertog, en 100 

Brabantse dobbel aan voornoemde Gerardus, Paulus en Theodericus Rover 

na maning te betalen, (4) de 8 eerstgenoemden laten binnen een jaar 

1000 missen opdragen voor het zieleheil van voornoemde Albertus en 6 

kloosterwinningen. 

 

Willelmus Henricus et Johannes fratres liberi Johannis Kersmaker 

Johannes de Scijndel et Roeskinus dictus Roesken generi dicti 

Johannis Kersmaker Laurencius Kersmaker et Albertus eius filius et 

Johannes de Gherwen cyrothecarius (dg: promiserunt indivisi super 

omnia) ex una et Gerardus de Bruggen Paulus filius quondam Henrici 

Aelbrechts soen et Theodericus Rover filius quondam Theoderici 

Rover fratris olim naturalis (dg: Theoderici) Wijnrici de Oijen ex 

altera compromiserunt mutuo super omnia in discretos viros in 

Henricum de Penu Willelmum filium Arnoldi Tielkini et Johannem de 

Neijnsel ad hoc a prima parte et in Arnoldum de Loe Johannem 

Bernts soen de Overmere et Ghibonem filium quondam Gerardi 

Bessellen soen fabrum ad hoc a secunda parte electos etc tamquam 

in eorum arbitros etc se ratum et firmum perpetue tenere et 

observare quecumque dicti arbitri concorditer pronunciaverint 

inter dictas partes super reconciliacione necis quondam Alberti 

filii naturalis Godefridi (dg: fi) dicti Smeets facte ut dicitur 

per primodictum (dg: in per) Willelmum in personam dicti quondam 

Alberti (dg: in primis). Quo facto dicti arbitri concorditer 

pronunciaverunt #inter# dictas partes et eorum amicos et 

consanguineos omnes et singulos genitos et generandos (dg: mut) de 

premissa nece fore reconciliatos et pacatos item quod (dg: dicti) 

primodicti octo dabunt !dabunt et persolvent dictis Gerardo Paulo 

et Theoderico Rover LXX licht scilde scilicet XII Hollant placken 

pro scilt computato in festo nativitatis Johannis proxime scilicet 

de perreconciliacione necis supradicte (dg: item) et quatuor licht 

scilde ad omne jus reconciliacionis (dg: necis primodicte) 

scilicet !p[re] de hereditaria reconciliacione necis predicte item 

quod primodictus Willelmus exibit in crastino nativitatis beati 

Johannis baptiste proximo oppidum de Busco et villicacionem de 

Busco et extunc idem Willelmus primodictus deinceps permanebit 

extra oppidum de Busco et villicacionem de Busco ad spacium trium 

annorum deinceps sine medio sequentium numquam infra huiusmodi 3 

annos reversurus infra oppidum de Busco seu infra dictam 

villicacionem sub pena centum Brabant dobbel danda domino duci a 

primodicto Willelmo si primodictus Willelmus infra dictos 3 annos 

                         
70 Zie → BP 1176 f 193r 12 vr 05-07-1381, verklaring dat de 70 schilden zijn betaald. 
“12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend”. 
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rediret et revertetur infra oppidum de Busco seu infra dictam 

villicacionem et hoc #probatum fuerit# per testimonium duorum 

legitimorum etc (dg: proba) sive fuerint oppidani in Busco sive 

(dg: s) non (dg: pro) et hoc eventu primodictus Willelmus 

tenebitur ex iusto debito (dg: di) dictis Gerardo Paulo et 

Theoderico Rover centum Brabant dobbel ad monitionem eorundem 

Gerardi Pauli et Theoderici Rover persolvendos item primodicti 

octo procurabunt !se #infra (dg: pro) annum proxime futurum# pro 

salute anime dicti quondam Alberti mille missas animarum et 

orationes sex claustrorum (dg: pro salute anime dicti quondam 

Alberti testes Lonijs). Testes Lonijs et Scilder datum tercia post 

exaudi. 

 

BP 1176 f 185r 09 di 28-05-1381. 

Johannes zv Johannes van Heze szv Willelmus Mijnnemere verkocht aan 

Lambertus smid zvw Lambertus Smit van Middelrode, tbv Johannes van 

Zonne Gijntaes soen, een erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) goederen van wijlen 

Eustacius gnd Steesken van Brakel, gelegen onder Geffen, op welke 

goederen Henricus van Loen als hoevenaar woonde, (2) 3 morgen land op 

de gemeint van Geffen, naast wijlen hr Johannes Koc ridder, welke 

goederen en 3 morgen de verkoper gekocht had van de broers Johannes 

en Ghisbertus, kvw Eustacius gnd Steesken van Brakel zvw hr Eustacius 

van Brakel ridder, en Johannes gnd van Loenressloet ev Elizabeth dvw 

voornoemde Eustacius gnd Steesken, reeds belast met 4½ schelling oude 

cijns aan de hertog, 6 penning gemeen geld en 1 pond was. 

 

Johannes filius Johannis (dg: dicti Jans soen) #de Heze# gener 

Willelmi Mijnnemere hereditarie vendidit Lamberto fabro filio 

quondam Lamberti Smit de Middelrode #ad opus Johannis de Zonne 

Gijntaes soen# hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex bonis quondam Eustacii dicti Steesken de Brakel sitis 

infra parochiam de Gheffen et ex attinentiis eorundem bonorum 

singulis et universis quocumque locorum (dg: consistentibus sive 

sitis) tam infra parochiam de Gheffen quam extra eandem 

consistentibus sive sitis in quibus bonis cum suis attinentiis 

Henricus de Loen tamquam colonus residere consuevit atque ex 

tribus (dg: bonariis) iugeribus terre sitis supra communitatem de 

Gheffen contigue iuxta hereditatem domini Johannis quondam Koc 

militis que bona cum suis attinentiis et tria jugera dictus 

venditor erga Johannem et Ghisbertum fratres liberos quondam 

Eustacii dicti Steesken de Brakel filii quondam domini Eustacii de 

Brakel militis et Johannem dictum de Loenressloet maritum et 

tutorem legitimum Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam 

Eustacii dicti Steesken emendo acquisiverat prout in litteris quas 

vidimus etc promittens super habita et habenda warandiam 

#questionem proximitatis# et obligationem aliam deponere exceptis 

quatuor et dimidio solidis antiqui census domino nostro duci et 

sex denariis communis pagamenti et (dg: tres quartas partes p 

unius libre ceri) una libra ceri exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Lonijs et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 185r 10 di 28-05-1381. 

Theodericus Buc nzvw Johannes gnd Houbraken en Henricus Moedel zvw 

voornoemde Johannes Houbraken beloofden aan Johannes van den Berge 

van Dommellen 35 mud rogge, maat van Eersel, met Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1382) onder Rijthoven te leveren. 

 

Theodericus Buc filius naturalis quondam Johannis dicti Houbraken 

et Henricus Moedel filius eiusdem quondam Johannis Houbraken 
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promiserunt Johanni #van den Berge# de Dommellen XXXV modios 

siliginis mensure de Eersel ad purificationem proxime persolvendos 

et infra parochiam de Rijthoven tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 185r 11 di 28-05-1381. 

Johannes Rijc en Johannes Gherijs beloofden aan Johannes van den 

Hoevel Zerijs soen 50 oude schilden71 van Frankrijk of Vlaanderen met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes Rijc et Johannes Gherijs promiserunt Johanni (dg: de) van 

den Hoevel Zerijs soen quinquaginta aude scilde Francie vel 

Flandrie seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 185r 12 di 28-05-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 185r 13 di 28-05-1381. 

(dg: 21 Brabantse dobbel met Kerstmis). 

 

(dg: XXI Brabant dobbel ad nativitatis Domini). 

 

1176 mf5 D 11 f.185v. 

 Quarta post exaudi: woensdag 29-05-1381. 

 Quinta post exaudi: donderdag 30-05-1381. 

 

BP 1176 f 185v 01 wo 29-05-1381. 

Willelmus zv Johannes Kersmaker droeg over aan zijn broer Henricus, 

Albertus Kersmaker en Rodolphus van den Laere, tbv hen, Johannes bv 

voornoemde Willelmus en Johannes van Gherwen handschoenmaker, de 

gehele “maechsoen”, die aan hem behoort wegens de door hem 

veroorzaakte dood van Albertus nzv Godefridus Smeets. 

 

#(dg: Wellinus)# Willelmus filius Johannis Kersmaker totam 

federationem dictam maechsoen sibi competentem (dg: in) occacione 

necis facte per dictum Willelmum in personam Alberti filii 

naturalis Godefridi Smeets ut dicebat supportavit Henrico (dg: et 

Johannis) suo fratri (dg: Joh) Alberto Kersmaker et Rodolpho van 

den Laere ad opus eorum et ad opus Johannis #fratris# dicti 

Willelmi et Johannis de Gherwen cyrothecarii seu ad opus alterius 

eorum promittens ratam servare. Testes Boud et Vere datum quarta 

post exaudi. 

 

BP 1176 f 185v 02 do 30-05-1381. 

Herbertus gnd Hap zvw Egidius van Sneppenscoet van Oerscot en zijn 

vrouw Margareta dvw Willelmus gnd Zicheman verkochten aan Hermannus 

zv Hermannus zv Hermannus van Bijstervelt een erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel te leveren, gaande uit 

een huis, tuin en stuk land in Veghel, ter plaatse gnd Aan Geen 

Zitart, tussen Katherina dvw voornoemde Willelmus Zichemans enerzijds 

en Egidius Happen anderzijds, met een eind strekkend aan Hermannus 

van Bijstervelt, reeds belast met de grondcijns. De brief 

overhandigen aan Johannes van Ghemert zv Gertrudis. 

 

Solvit. 

Herbertus (dg: dictus Herbrecht) dictus Hap filius quondam Egidii 

                         
71 Zie → BP 1176 f 223r 22 ma 30-09-1381, overdracht van deze 50 oude 

schilden. 
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de Sneppenscoet de Oerscot maritus legitimus ut asserebat (dg: et) 

Margarete sue uxoris filie quondam Willelmi dicti Zicheman et 

dicta Margareta cum eodem tamquam cum tutore hereditarie 

#vendiderunt# Hermanno filio Hermanni filii Hermanni de 

Bijstervelt hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Vechel solvendam hereditarie purificatione et in Vechel 

tradendam ex #domo et orto et# pecia terre sitis in parochia de 

Vechel ad locum dictum Aen Gheen Zitart inter hereditatem 

Katherine filie quondam Willelmi Zichemans predicti ex uno et 

inter Egidii Happen ex alio (dg: ut dicebat) tendentibus cum uno 

fine ad hereditatem Hermanni de Bijstervelt ut dicebant 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem aliam deponere 

excepto censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere. 

Testes Lijsscap et Scilder datum quinta post exaudi. Tradetur 

littera Johanni de Ghemert filio Gertrudis. 

 

BP 1176 f 185v 03 do 30-05-1381. 

Johannes van Ghemert zv Gertrudis verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes de Ghemert filius Gertrudis prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 185v 04 do 30-05-1381. 

(dg: Godefridus zvw Andreas van Berlikem: de navolgende erfgoederen, 

te weten 4 !land en 1 beemdje in Berlicum). 

 

(dg: Godefridus filius quondam Andree de Berlikem hereditates 

infrascriptas videlicet quatuor !terre et unum pratulum sitas in 

Berlikem). 

 

BP 1176 f 185v 05 do 30-05-1381. 

Theodericus van Over Aa beloofde aan Willelmus van Orthen 10 mud 

rogge, Bossche maat, en 1½ Brabantse dobbel met Pasen aanstaande (06-

04-1382) in Den Bosch te betalen. 

 

Theodericus (dg: vand) de Over Aa promisit Willelmo de Orthen X 

modios siliginis mensure de Busco et unum et dimidium Brabant 

dobbel ad pasca proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 185v 06 do 30-05-1381. 

Voornoemde Theodericus van Over Aa beloofde aan Willelmus van Orthen, 

gedurende 10 jaar, ingaande heden, elk jaar met Lichtmis 1½ Brabantse 

dobbel te betalen. 

 

Dictus Theodericus de Over Aa promisit se daturum et soluturum 

Willelmo de Orthen ad spacium X annorum datum presentem sine medio 

sequentium anno quolibet unum et dimidium Brabant dobbel 

purificatione et primo termino purificatione proxime. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 185v 07 do 30-05-1381. 

Nijcholaus van Kessel zvw Johannes van de Kloot nzvw Arnoldus van de 

Kloot verkocht aan Henricus Sticker nzvw Walterus van Haren de helft 

van een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, welke pacht 

voornoemde wijlen Johannes met Lichtmis in Den Bosch beurde, gaande 

uit erfgoederen, behorend aan Ghisbertus zvw Nijcholaus zvw 

Weijndelmodis van Oesterwijc en Walterus gnd van der Scueren van 

Oesterwijc, in Gesel, in Haaren. De brief overhandigen aan Henricus 
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Loijart. 

 

Solvit. 

Nijcholaus #de Kessel# filius (dg: naturalis) quondam Johannis #de 

Globo# filii naturalis quondam Arnoldi de Globo medietatem 

hereditarie paccionis dimidii modii siliginis mensure de Busco 

(dg: dande et) #quam paccionem dictus quondam Johannes# solvendam 

anno quolibet hereditarie purificatione et in Busco tradendam de 

quibusdam hereditatibus spectantibus ad Ghisbertum filium quondam 

Nijcholai filii quondam Weijndelmodis de Oesterwijc et Walterum 

dictum van der Scueren de Oesterwijc sitis in Ghesele in parochia 

de Haren ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Sticker filio 

naturali quondam Walteri de Haren promittens warandiam et 

obligationem et impeticionem et calangiam ex parte sui et (dg: 

suo) quorumque heredum dicti quondam Johannis de Globo deponere. 

#Testes Sta et Scilder# testes datum supra. Tradetur littera 

Henrico Loijart. 

 

BP 1176 f 185v 08 do 30-05-1381. 

Goeswinus Dircs soen van Vlimen ev Margareta dvw voornoemde Johannes 

van de Kloot deed afstand. 

 

Goeswinus Dircs soen de Vlimen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Margarete sue uxoris filie dicti quondam (dg: Gl) 

Johannis de Globo super dicta medietate et jure ad opus dicti 

Henrici Sticker renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 185v 09 do 30-05-1381. 

Voornoemde Nijcholaus zvw Johannes van de Kloot deed tbv zijn zwager 

Goeswinus Dircs soen afstand van een helft van voornoemde pacht van ½ 

mud rogge. 

 

Dictus Nijcholaus filius quondam Johannis de Globo super (dg: 

reliqua) #una# medietate dicte paccionis dimidii siliginis ad opus 

Goeswini Dircs soen sui sororii renunciavit promittens ratam 

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

 

BP 1176 f 185v 10 do 30-05-1381. 

Willelmus van Mulsen droeg over aan Johannes Raet 26 oude schilden, 

aan hem beloofd72 door Zanderus zv Henricus gnd Vake van Oij, 

Arnoldus Stamelart van de Kelder en Theodericus van der Poerten. 

 

Willelmus de Mulsen (dg: X) viginti sex aureos denarios antiquos 

communiter aude sclde vocatos promissos sibi a Zandero (dg: di) 

filio Henrici dicti Vake de Oij Arnoldo Stamelart de Penu et 

Theoderico van der Poerten prout in litteris dicebat contineri 

supportavit Johanni Raet. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 185v 11 do 30-05-1381. 

Willelmus van Mulsen beloofde aan Gerardus zvw Petrus Oer 1 last 

haring etc met Sint-Lambertus aanstaande (di 17-09-1481) in Schonen, 

voor de woning van voornoemde Willelmus aldaar te leveren. Zo niet, 

dan zal hij de haring met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) in Den 

Bosch afleveren, waarbij de gevaren van de zee voor Willelmus zijn en 

de kosten van de vracht voor Gerardus. 

 

                         
72 Zie ← BP 1176 f 172-a-bis-r 14 za 16-03-1381, belofte van de 

schuldbekentenis, op 24-06-1381 te betalen. 
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Willelmus de Mulsen promisit Gerardo filio quondam Petri Oer unum 

last allecium plenorum etc ad festum Lamberti proxime persolvendum 

et in Sconen (dg: ad) ante boedam dicti Willelmi ibidem tradendum 

et si non extunc deliberabit in Busco purificatione #proxime# sub 

periculis maris dicti Willelmi et in expensis naulorum dictorum 

vracht dicti Gerardi. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 185v 12 do 30-05-1381. 

Henricus van Nuijs verhuurde aan Gerardus gnd Goetscalcs soen 2 

morgen land gelegen voor Engelen, op de plaats gnd Spike, beiderzijds 

tussen wijlen Johannes van Beke vleeshouwer, voor een periode van 6 

jaar, ingegaan afgelopen Vastenavond (di 26-02-1381), voor 4 oude 

schilden per jaar met Sint-Martinus te betalen. 

 

Solvit Gerardus. 

Henricus (dg: v) de Nuijs duo iugera terre sita ante Engelen supra 

locum dictum Spike inter hereditatem quondam Johannis de Beke 

carnificis ex utroque latere ciadiacentem ut dicebat (dg: in) 

locavit recto locacionis Gerardo dicto Goetscalcs soen ab eodem ad 

spacium sex annorum a carnisprivio proxime preterito deinceps sine 

medio sequentium possidenda pro quatuor aude scilde dandis dicto 

Henrico ab alio anno quolibet dictorum sex annorum Martini et 

primo termino Martini proxime promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 185v 13 do 30-05-1381. 

Rutgherus Pijn van Derenborch verkocht aan Johannes zvw Henricus gnd 

Rijcouts soen de helft van 13 hont 4 roeden land, in Oss, ter plaatse 

gnd Langendonk, tussen hr Theodericus van Waderle enerzijds en 

Johannes Mersman de jongere anderzijds, te weten de helft naast 

Johannes Mersman de jongere. De brief overhandigen aan Johannes 

Bernts soen. 

 

Rutgherus Pijn de Derenborch (dg: quatuo) #medietatem# tredecim 

hont et quatuor virgatarum terre sitarum in parochia de Os in loco 

dicto op Langendonc inter hereditatem domini Theoderici de Waderle 

ex uno et inter hereditatem Johannis Mersman junioris ex alio 

scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta hereditatem 

Johannis Mersman junioris hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Henrici dicti Rijcouts soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. Tradetur littera 

Johanni Bernts soen. 

 

BP 1176 f 185v 14 do 30-05-1381. 

Voornoemde Rutgherus verkocht aan Johannes gnd Bernts soen van 

Overmere de andere helft van voornoemde 13 hont 4 roeden, te weten de 

helft naast voornoemde hr Theodericus. 

 

Dictus Rutgherus reliquam medietatem dictorum XIII hont et quatuor 

virgatarum terre scilicet illam medietatem que sita est contigue 

iuxta dictam hereditatem dicti domini Theoderici hereditarie 

vendidit Johanni dicto Bernts soen de Overmere promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 185v 15 do 30-05-1381. 

Mechtildis wv Rodolphus Roesmont droeg over aan haar zoon 

Godescalcus, voor de duur van het leven van voornoemde Mechtildis, 

haar deel in 1/11 deel van een kamp, ter plaatse gnd op Heinxstem, 

tussen erfgoed van het klooster Sint-Clara in Den Bosch enerzijds en 

Denkinus van Empel en zijn kinderen anderzijds. 
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Mechtildis relicta quondam (dg: G) Rodolphi Roesmont #cum tutore 

totam partem et omne jus sibi competentes in# una (dg: di) 

undecima parte cuiusdam campi siti in loco dicto op Heijnxstem 

inter hereditatem conventus sancte Clare (dg: ex uno) in Busco ex 

uno et inter hereditatem Denkini de Empel et eius liberorum ex 

alio ut dicebat legitime supportavit Godescalco suo filio ab eodem 

ad vitam dicte Mechtildis possidendas promittens (dg: ratam 

servare et) cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 185v 16 do 30-05-1381. 

Willelmus zv Henricus Moelner van Herlaer droeg over aan Walterus 

nzvw Walterus van Hijntam zijn vruchtgebruik in (1) ¼ deel, dat was 

van voornoemde wijlen Walterus, in 2½ morgen land, achter het 

klooster Porta Celi, tussen Margareta van Best enerzijds en Ghibo van 

Best anderzijds, (2) 1/3 deel van een kamp van voornoemde wijlen 

Walterus, gelegen naast de molen van Engeland, op het water gnd die 

Aa, tussen Gerardus Hadewigen soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. 

 

Willelmus filius Henrici Moelner de Herlaer suum usufructum sibi 

competentem in (dg: ter) quarta parte que fueat quondam Walteri de 

Hijntam in duobus et dimidio jugeribus terre sitis (dg: an Po) 

retro conventum de Porta Celi inter hereditatem Margarete de (dg: 

Beste) Best ex uno et inter hereditatem Ghibonis de Best ex alio 

atque in tercia parte cuiusdam campi dicti quondam Walteri siti 

iuxta molendinum de Enghelant super aquam dictam die Aa inter 

hereditatem Gerardi Hadewigen soen ex uno et inter plateam 

communem ex alio ut dicebat supportavit Waltero filio naturali 

dicti quondam Walteri promittens ratam servare et obligationem ex 

prte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 185v 17 do 30-05-1381. 

Willelmus van Mulsen beloofde aan Johannes zvw Henricus Veren Yden 

soen van Os 27 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1381) te betalen. 

 

Willelmus de Mulsen promisit Johanni (dg: de) filio quondam 

Henrici Veren Yden soen de Os XXVII Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 185v 18 do 30-05-1381. 

Johannes zvw Johannes van Haren deed tbv Arnoldus Nolleken zvw 

Gerongius handschoenmaker afstand van een erfgoed in Helvoirt, ter 

plaatse gnd Laren, tussen Wijchmannus van Haren enerzijds en Johannes 

van der Rijt anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Haren super quadam hereditate 

sita in parochia de Helvoert ad locum dictum Laren inter 

hereditatem Wijchmanni de Haren ex uno et inter hereditatem 

Johannis van der Rijt ex alio ut dicebat ad opus Arnoldi 

#Nolleken# filii quondam Gerongii cyrothecarii renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf5 D 12 f.186. 

 Quinta post exaudi: donderdag 30-05-1381. 

 Sexta post exaudi: vrijdag 31-05-1381. 

 

BP 1176 f 186r 01 do 30-05-1381. 

Luijtgardis dvw Willelmus van der Moest gaf uit aan haar broer 

Mijchael van der Moest ¼ deel aan haar behorend (1) in een huis en 
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tuin in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen erfgoed gnd 

Mijspelteren enerzijds en de gemeint anderzijds, te weten het 

achterste deel van voornoemd huis en tuin, (2) in een akker gnd die 

Groot Akker, en een stuk erf gnd driesselke dat ernaast ligt, aldaar, 

tussen Johannes van Enghelant enerzijds en Willelmus van der Moest 

anderzijds, te weten het ¼ deel dat ligt tussen Henricus van der 

Moest enerzijds en voornoemde Mijchael van der Moest anderzijds, (3) 

in een stuk land gnd dat Rusken, aldaar, tussen Emondus van Zuelen 

enerzijds en voornoemde Johannes van Enghelant anderzijds, te weten 

het ¼ deel dat ligt tussen voornoemde Mijchael enerzijds en 

voornoemde Henricus van der Moest anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijnzen en thans voor een erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Oirschot, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Mijchael tot onderpand zijn ¼ deel in 

voornoemde akker gnd die Groot Akker. 

 

Solverunt ambo. 

Luijtgardis filia quondam Willelmi van der Moest cum tutore 

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

de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem (dg: Henrici) 

dictam Mijspelteren ex uno et inter communitatem ex alio scilicet 

(dg: illa) posteriorem partem domus et orti predictorum item 

quartam partem ad spectantem in quodam agro dicto die Groet Acker 

et in particula hereditatis dicte driesschelken ei adiacente sitis 

ibidem inter hereditatem (dg: Mijchaelis van der Moest ex uno et 

inter hereditatem Henrici van der Moest ex alio Willelmi) 

#Johannis de Enghelant ex uno et inter hereditatem Willelmi van 

der Moest ex alio scilicet illam (dg: par) quartam partem que sita 

est inter hereditatem Henrici van der Moest ex uno et inter 

hereditatem Mijchaelis van der Moest ex alio item quartam partem 

ad se spectantem in pecia terre dicta dat Rusken sita ibidem inter 

hereditatem (dg: Rut) Emondi de Zuelen ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Enghelant predicti ex alio scilicet illam quartam 

partem que sita est inter hereditatem dicti Mijchaelis ex uno et 

inter hereditatem dicti Henrici van der Moest ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem dicto Mijchaeli van der Moest suo 

fratri ab eodem hereditarie possidendam pro censibus dominorum 

fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de (dg: B) Oerscot danda sibi ab 

alio hereditarie purificatione et in Busco tradenda ex premissis 

promittens cum tutore warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem dictus Mijchael quartam partem ad se spectantem in 

dicto agro terre (dg: dicto) die Groet Acker vocato ad pignus 

imposuit. Testes Lijsscap et Scilder datum quinta post exaudi. 

 

BP 1176 f 186r 02 do 30-05-1381. 

Theodericus Hermans soen73 en zijn broer Johannes beloofden74 aan 

Willelmus van Hees, tbv Arnoldus Heijme, 8 gulden pieter met Sint-

Gertrudis-Maagd aanstaande (ma 17-03-1382) te betalen. 

 

Theodericus Hermans soen et Johannes eius frater promiserunt 

Willelmo de Hees ad opus Arnoldi Heijme octo gulden peter seu 

valorem ad festum Gertrudis virginis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

                         
73 Zie → BP 1176 f 207r 06 za 27-04-1381, Theodericus Hermans soen 

van  Os draagt al zijn goederen over aan Arnoldus Heijme. 
74 Zie ← BP 1175 f 043v 02 do 17-02-1379, nog een schuldbekentenis. 
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BP 1176 f 186r 03 do 30-05-1381. 

Theodericus van der Strijpt verkocht aan Henricus zvw Godefridus 

Dicbier een stuk beemd in Esch, ter plaatse gnd die Bart Stat, tussen 

wijlen Henricus van Zeghenworpe enerzijds en kvw Ludovicus van der 

Sporct anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes Ghiben soen en 

met het andere eind aan Johannes zv Petrus van der Strijpt. 

 

Theodericus van der Strijpt peciam (dg: ter) prati sitam in 

parochia de Essche in loco dicto die Bart Stat inter hereditatem 

quondam Henrici de Zeghenworpe ex uno et inter hereditatem (dg: 

Hi) liberorum quondam (dg: Lod) Ludovici van der Sporct ex uno 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis Ghiben soen et cum 

reliquo fine ad hereditatem ad hereditatem Johannis (dg: f) filii 

Petri van der (dg: .) Strijpt ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Godefridi Dicbier promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Lijsscap et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 186r 04 do 30-05-1381. 

Petrus Kathelinen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Kathelinen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 186r 05 do 30-05-1381. 

Theodericus gnd Zoetmelc en zijn zoon Gerardus Loije gaven uit aan 

Henricus gnd van den Worghe Heester alias gnd die Worgher de 

goederen, behorend aan voornoemde Theodericus, in Nuland, ter plaatse 

gnd Wilshuizen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 4½ mud 

rogge, Bossche maat, en een n-erfcijns van 20 schelling, met Lichtmis 

te geven aan voornoemde Theodericus, zolang hij leeft, en daarna aan 

erfg van voornoemde Theodericus, voor het eerst met Lichtmis over een 

jaar (ma 02-02-1383). 

 

Theodericus dictus Zoetmelc et Gerardus Loije eius filius bona 

(dg: sua) ad dictum Theodericum spectantia sita in parochia de 

Nuwelant in loco dicto Wilshuze cum suis attinentiis universis 

quoque locorum infra dictam parochiam et in dicto loco Wilshuse 

vocato consistentibus sive sitis dedit ad hereditariam paccionem 

Henrico (dg: f) dicto van den Worghe Heester alias dicto die 

Worgher ab eodem hereditarie possidenda pro hereditaria paccione 

quatuor (dg: modior) et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco et pro hereditario censu XXti solidorum dandis (dg: sibi) 

dicto Theoderico ad eius vitam et post eius (dg: de) Theoderici 

decessum veris heredibus dicti Theoderici a dicto Henrico 

hereditarie purificatione #et primo termino ultra annum# et in 

Busco tradendis ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam (dg: pro) obligationem deponere et alter repormisit. Testes 

Lijsscap et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 186r 06 do 30-05-1381. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Theodericus en Gerardus 

20 lichte schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, na maning te 

betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus Loij. 

 

Dictus Henricus promisit dictis Theoderico et Gerardo XX licht 

scilde scilicet XII placken pro scilt computato ad monitionem 

persolvenda. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Gerardo 

Loij. 

 

BP 1176 f 186r 07 do 30-05-1381. 

Henricus zv Henricus gnd Paedse beloofde aan Gertrudis dvw Johannes 

gnd die Goide 16 oude schilden en 5 lichte schilden, 12 plakken voor 
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1 schild gerekend, met Pinksteren over een jaar (25-05-1382) te 

betalen. Is een goede gezellin. 

 

Henricus filius Henrici dicti Paedse promisit Gertrudi filie 

quondam Johannis dicti #die# Goide XVI aude scilde seu valorem et 

quinque licht scilde XII placken pro scilt computato (dg: ad) a 

penthecostes proxime ultra annum persolvenda. Testes datum supra. 

Est bona socia. 

 

BP 1176 f 186r 08 do 30-05-1381. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem verkocht aan Henricus Coppen soen 

de navolgende erfgoederen gelegen onder Berlicum, te weten 4 stukken 

land en 1 beemdje, (1) gnd Dijkakker Streep, gelegen voor de tuin van 

Overbeke, (2+3) gnd die Braak Strepen, (4) gnd die Graft Streep, 

naast het land gnd Bisammer dat van de monniken van Berna is, (5) het 

beemdje gelegen aan het einde van voornoemd stuk gnd Graft Streep, 

welke erfgoederen Godekinus zvw Godefridus gnd Nijcoels sone van 

Berlikem gekocht had van Goeswinus bediende van hr Willelmus van Den 

Bosch ridder szv Henricus gnd Theij smid, welke erfgoederen aan 

voornoemde wijlen Andreas van Berlikem gekomen waren na overlijden 

van zijn voornoemde broer Godekinus, en welke erfgoederen vervolgens 

aan voornoemde Godefridus gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde vader Andreas. 

 

Solvit. 

Godefridus filius quondam Andree de Berlikem hereditates 

infrascriptas sitas infra parochiam de Berlikem videlicet quatuor 

pecias terre et unum pratulum sitas in Berlikem quarum quatuor 

peciarum terre una vocata Dijcacker Strepe sita est ante ortum de 

Overbeke secunda et tercia vocantur die (dg: S) Braec Strepen 

quarta vocata die Graft Strepe sita est iuxta terram dictam 

Bisammer que terra est monachorum de Berna et pratulum predictum 

situm est ad finem dicte pecie terre Graft Strepe vocate quas 

hereditates Godekinus filius quondam Godefridi dicti Nijcoels sone 

de Berlikem (dg: nunc) erga Goeswinum servientem domini Willelmi 

de Buscho militis generum Henrici dicti Theij fabri acquisiverat 

emendo prout in litteris et quas hereditates dicto quondam Andree 

de Berlikem de morte eiusdem quondam Godekini sui fratris 

successione sunt advolute et que (dg: de) primodicto Godefrido de 

morte dicti quondam Andree sui patris successione sunt advolute 

(dg: pro) hereditarie vendidit Henrico Coppen soen supportavit cum 

litteris #et aliis# et jure promittens ratam serare et 

obligationem ex parte (dg: ex par) sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 186r 09 vr 31-05-1381. 

Godefridus zvw Rutgherus gnd sMoren soen van Woensel verkocht aan 

Johannes gnd Huge zv Johannes gnd Hugen soen een erfpacht van 3 mud 

rogge en 1 mud gerst, maat van Eindhoven, uit een erfpacht van 4 mud 

rogge en 1 mud gerst, maat van Eindhoven, die Johannes gnd Scolaster 

zv Walterus gnd Teijart verkocht had aan Henricus gnd Vleminc van 

Woenssel, tbv voornoemde wijlen Rutgherus, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit (1) een erfgoed van wijlen Arnoldus gnd van Meuwen, 

voorzover dit erfgoed was gehypothekeerd aan Cristianus van de Hof, 

(2) een bos gnd busselen, (3) een erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Eindhoven, die de broers Henricus en Arnoldus, zvw Arnoldus gnd Vos 

van Ghempe, met Lichtmis moeten leveren aan eerstgenoemde Godefridus, 

gaande uit erfgoederen die waren van wijlen voornoemde Arnoldus Vos, 

in Strijp, te weten uit (3a) gebouwen en toebehoren van voornoemde 

wijlen Arnoldus Vos, aldaar in Strijp, (3b) een aangelegen land, 

strekkend vanaf de plaats gnd die Heuvel tot aan een weg gnd die Ker 
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Weg, (4) een akker gnd die Venakker, gelegen over de weg die daar 

loopt, (5) een stuk land aldaar, aan het eind van de weg die daar 

loopt naar de heide, met een eind strekkend aan een land gnd dat 

Kerkland, (6) een stuk land gnd die Speelheuvel, naast een akker gnd 

die Hezeakker, (7) 2 strepen land aan de andere kant van voornoemde 

akker gnd die Hezeakker, (8) een stuk land gnd die Luus? Strepe, met 

een eind strekkend over 2 wegen die daar lopen, (9) een beemd aldaar, 

liggend naast het broekland beneden een sloot, welke beide voornoemde 

pachten eerstgenoemde Godefridus nu bezit. Luijtgardis dvw voornoemde 

Rutgherus en Johannes Lijsscap ev Mechtildis dvw voornoemde Rutgherus 

deden afstand van deze pachten en het recht, dat aan hen behoort of, 

na overlijden van Luijtgardis mv voornoemde Godefridus, Luijtgardis 

en Mechtildis, aan hen zal behoren. 

 

Godefridus filius quondam Rutgheri dicti Smoren soen de Woensel 

hereditariam paccionem III modiorum siliginis et unius modii ordei 

mensure de Eijndoven ex hereditaria paccione quatuor modiorum 

siliginis (dg: me) et unius modii ordei eiusdem mensure quam 

Johannes dictus Scolaster filius (dg: qu) olim Walteri dicti 

Teijart Henrico dicto Vleminc de Woenssel ad opus dicti #quondam# 

Rutgheri hereditarie vendiderat solvendam hereditarie 

purificatione de hereditate quondam Arnoldi dicti de Meuwen in 

quantum huiusmodi hereditas fuit ypothecata Cristiano de Curia 

atque de silva dicta busschelen atque hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis dicte mensure quam Henricus et Arnoldus fratres 

(dg: predicton Godefrido annuatim solven) filii quondam Arnoldi 

dicti Vos de Ghempe (dg: ante)-#primo#-dicto Godefrido annuatim 

#dicto termino# solvere tenentur ex quibusdam hereditatibus que 

fuerant dicti quondam Arnoldi Vos sitis in Strijpe videlicet ex 

edificiis et eorum attinentiis eiusdem quondam Arnoldi Vos ibidem 

in Stripe sitis atque ex terra ipsis adiacente tendente a loco 

dicto die Hoevel ad quandam viam dictam die Ker (dg: Werch) Wech 

item ex agro terre dicto die Venacker sito ultra plateam ibidem 

tendentem item ex quadam pecia terre sita ibidem ad finem platee 

ibidem tendentis versus mericam tendente cum uno fine ad terram 

dictam dat Kerclant item ex pecia terre dicta die Speelhoevel sita 

iuxta agrum dictum die (dg: Heze) Hezeacker atque ex attinentiis 

eiusdem pecie terre universis item ex duabus strepis terre sitis 

ab alio latere dicti agri die Hezeacker vocati item ex pecia terre 

dicta die Luus? Strepe tendente cum uno fine ultra duas vias ibidem 

tendentes item ex quodam prato sito ibidem iuxta paludem infra 

quoddam fossatum ibidem consistens quas pacciones predictas 

primodictus Godefridus nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Johanni dicto Huge filio Johannis dicti Hugen soen 

promittens super habita et acquirenda warandiam et obligationem in 

paccione deponere. Quo facto constituti coram scabinis 

infrascriptis ?dicti Luijtgardis filia dicti quondam Rutgheri cum 

tutore et Johannes Lijsscap maritus et tutor #legitimus# (dg: sue) 

Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam Rutgheri super dictis 

paccione et jure eis competente seu post mortem Luijtgardis matris 

dictorum Godefridi Luijtgardis et Mechtildis competituro in dictis 

paccionibus ad opus dicti emptoris renunciaverunt promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Lijsscap et Ouden datum sexta post exaudi. 

 

BP 1176 f 186r 10 vr 31-05-1381. 

Walterus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus de Erpe prebuit et reportavit. Testes (dg: d) datum 

supra. 
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1176 mf5 D 13 f.186v. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 15-06-1381. 

 Sexta post exaudi: vrijdag 31-05-1381. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 01-06-1381. 

 

BP 1176 f 186v 01 za 15-06-1381. 

Voornoemde verkoper verklaarde dat de koopsom is voldaan. 

 

Dictus venditor recognovit se de integro pretio dicte vendicionis 

fore satis clamans inde quitum. Testes Lonijs et Lijsscap datum 

sabbato post sacramenti. 

 

BP 1176 f 186v 02 vr 31-05-1381. 

Godefridus zvw Rutgherus sMoren soen beloofde aan zijn zuster 

Luijtgardis en zijn zwager Johannes Lijsscap bij de deling van de 

goederen, die voornoemde wijlen Rutgherus nagelaten heeft, resp. die 

Luijtgardis wv voornoemde Rutgherus zal nalaten, 115 Brabantse dobbel 

in te brengen. 

 

Godefridus filius quondam Rutgheri (dg: de M) Smoren soen promisit 

super omnia Luijtgardi sue sorori et Johanni Lijsscap suo sororio 

quod ipse (dg: im) Godefridus seu sui heredes imposterum ad 

divisionem faciendam de bonis que dictus quondam Rutgherus in sua 

morte post se reliquit et que (dg: dicta) Luijtgardis relicta 

eiusdem quondam Rutgheri in sua (dg: v) morte post se relinquet 

venire voluerit quod extunc dictus Godefridus seu sui heredes ad 

huiusmodi divisionem venire volentes ad huiusmodi divisionem 

importabunt centum et quindecim Brabant (dg: Brab) dobbel (dg: ad) 

antequam ad huiusmodi divisionem venire poterint et dicta bona 

condividere. Testes Lijsscap et Ouden datum sexta post exaudi. 

 

BP 1176 f 186v 03 vr 31-05-1381. 

Arnoldus zv Jacobus van Hedel droeg over aan Gerardus van Berkel en 

diens broer Nijcholaus van Berkel een b-erfcijns van 32 pond geld met 

Pasen te betalen, aan voornoemde Arnoldus overgedragen75 door zijn 

voornoemde vader Jacobus van Hedel. Met achterstallige termijnen. 

 

Arnoldus filius Jacobi de Hedel hereditarium censum triginta 

duarum librarum monete solvendum hereditarie in festo pasche 

supportatum dicto Arnoldo a dicto Jacobo de Hedel suo patre prout 

in litteris hereditarie supportavit Gerardo de Berkel et (dg: Ge) 

Nijcholao de Berkel eius fratri cum litteris et aliis et jure #et 

cum arrestadiis etc# promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Lonijs et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 186v 04 vr 31-05-1381. 

Voornoemde Arnoldus Vos zv Jacobus van Hedel droeg over aan Gerardus 

van Berkel en diens broer Nijcholaus een b-erfpacht van 5 mud 2 

zester rogge, Bossche maat, aan hem overgedragen door zijn voornoemde 

vader Jacobus. Met achterstallige termijnen. 

 

Dictus Arnoldus Vos (dg: here) filius Jacobi de Hedel hereditariam 

paccionem quinque modiorum et duorum sextariorum siliginis mensure 

de Busco supportatam sibi a dicto Jacobo suo patre (dg: here) 

prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo de Berkel et 

Nijcholao eius fratri cum litteris et aliis et jure et cum 

arrestadiis etc promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

                         
75 Zie ← BP 1176 f 156r 02 di 06-11-1380, overdracht van de cijns. 
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BP 1176 f 186v 05 vr 31-05-1381. 

Voornoemde Gerardus van Berkel en zijn broer Nijcholaus beloofden aan 

voornoemde Arnoldus Vos 200 oude Franse schilden76 met Sint-Jan over 

een jaar (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Dicti Gerardus de Berkel et Nijcholaus eius frater promiserunt 

Arnoldo Vos predicto ducentos aude scilde Francie seu valorem a 

nativitatis Johannis proxime ultra annum persolvendos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 186v 06 vr 31-05-1381. 

Voornoemde Gerardus van Berkel en zijn broer Nijcholaus beloofden aan 

voornoemde Arnoldus Vos 52 oude Franse schilden met Sint-Jan 

aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Dicti Gerardus et Nijcholaus promiserunt dicto Arnoldo Vos LII 

aude scilde Francie seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 186v 07 vr 31-05-1381. 

Johannes Kersmaker verkocht aan Willelmus Posteel een erfpacht van 1 

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

uit 3½ morgen land gelegen voor Vlijmen aan gene zijde van de plaats 

gnd die Houtart, tussen Johannes zv Truda enerzijds en Arnoldus gnd 

Nolleken Quap anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 52 

schelling geld aan de stad Den Bosch. 

 

Johannes Kersmaker hereditarie vendidit Willelmo Posteel 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex 

tribus et dimidio iugeribus terre sitis ante (dg: locum dictum die 

Ho) Vlimen ab ista parte loci dicti die Houtart inter hereditatem 

Johannis filii Trude ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti 

Nolleken Quap ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu LII solidorum monete oppido de Busco exinde 

prius de jure solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 186v 08 vr 31-05-1381. 

Albertus Kersmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus Kersmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 186v 09 vr 31-05-1381. 

Goeswinus Cnode zvw Eufemia Posteels verkocht aan Gerardus van Eijcke 

zvw Henricus Posteel 7 morgen land ter plaatse gnd die Slagen, tussen 

Johannes Coninc enerzijds en hr Theodericus Rover ridder anderzijds, 

belast met 6 schelling per morgen aan de stad Den Bosch. 

 

Goeswinus Cnode filius quondam Eufemie Posteels septem iugera 

terre sita in loco dicto die Slagen inter hereditatem Johannis 

Coninc ex uno et inter hereditatem domini Theoderici Rover militis 

ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo de Eijcke filio quondam Henrici 

Posteel promittens warandiam et obligationem exceptis sex solidis 

de quolibet iugero terre oppido de Busco exinde de jure solvendis 

et non alienabit etc. Testes Lonijs et Ouden datum supra. 

 

                         
76 Zie → BP 1176 f 213r 07 di 23-07-1381, overdracht van de 200 

schilden. 
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BP 1176 f 186v 10 vr 31-05-1381. 

Willelmus Posteel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Posteel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 186v 11 vr 31-05-1381. 

Gerardus van Eijcke zv Henricus Posteel beloofde aan Adam van Mierd 

40½ Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te 

betalen. 

 

Gerardus de Eijcke filius Henrici Posteel promisit Ade de Mierd XL 

et dimidium Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 186v 12 vr 31-05-1381. 

Hr Theodericus Rover ridder verkocht aan Tielmannus gnd Mathijs soen 

een erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit goederen gnd te Kuilen, in Rixtel, reeds 

belast met grondcijnzen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles hereditarie vendidit Tielmanno 

dicto Mathijs soen hereditariam paccionem octo modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex bonis dictis te (dg: Culen) Culen sitis in parochia 

de Rijxstel et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis promittens 

#super habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus domini fundi exinde prius solvendis ut dicebat 

et sufficientem (dg: facere) super habita et habenda sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 186v 13 vr 31-05-1381. 

Gerardus van Vladeraker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Vladeraker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 186v 14 vr 31-05-1381. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 143 (123), 31-05-1381. 

Voornoemde hr Theodericus Rover ridder verkocht aan Theodericus die 

Clerc van Puppel een erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met 

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

Aarle, welke goederen reeds belast waren met de grondcijnzen. 

 

Dictus dominus Theodericus Rover miles hereditarie vendidit 

Theoderico die Clerc de Puppel hereditariam paccionem sex modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco tradendam ex bonis dicti te Laer sitis in parochia de 

Arle et ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem deponere ex censibus 

domini fundi exinde prius solvendis et promisit super habita et 

habenda sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 186v 15 vr 31-05-1381. 

Gerardus van Vladeracker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Vladeracker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 186v 16 vr 31-05-1381. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale ev Heijlwigis dvw Wautgherus zvw 

Heijlwigis wv Johannes van Gorpe verkocht aan Willelmus Posteel een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis onder Den Bosch 
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te leveren, gaande uit (1) een huis en erf van wijlen Gerardus zv 

Johannes gnd smid, in Westilburg, naast de stok van Sint-Nicolaas, 

(2) akkerland, behorend bij voornoemd huis en erf, en ander 

toebehoren, welke pacht voornoemde wijlen Heijlwigis wv voornoemde 

Johannes van Gorpe gekocht had van Henricus van Broechoeven. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam (dg: Fra) Johannis Cale maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam 

Wautgheri filii quondam Heijlwigis relicte quondam Johannis de 

Gorpe hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis #Domini# et infra Buscum 

tradendam de domo et area (dg: Gerardi dicti van Gheijne) quondam 

Gerardi filii Johannis dicti fabri sita in Weijstilborch iuxta 

gazophilacium dictum conventualiter stocke beati Nijcholai atque 

de tota terra arabili spectante ad domum et aream predictam ac de 

reliquis eiusdem domus et aree predicte attinentiis singulis et 

universis quam paccionem dicta quondam Heijlwigis relicta dicti 

quondam Johannis de Gorpe erga Henricum de Broechoeven emendo 

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

hec et alia in litteris (dg: quas vidimus etc) hereditarie (dg: 

su) vendidit Willelmo Posteel (dg: pro) cum litteris et aliis et 

jure occacione dicte paccionis promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte #sui# et suorum coheredum 

dicte quondam Heijlwigis deponere. Testes Boud et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1176 f 186v 17 vr 31-05-1381. 

Goeswinus Cnode zvw Eufemia Posteels verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Goeswinus Cnode filius quondam Eufemie Posteels prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 186v 18 vr 31-05-1381. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Henricus van 

Broechoven” en voornoemde verkoper Goeswinus beloofde, zo nodig, de 

brief ter hand te stellen aan voornoemde Willelmus. 

 

#. 

Et fiet vidimus (dg: ve) de littera incipiente Henricus de 

Broechoven et dictus Goeswinus venditor promisit dicto Willelmo 

concedere quotiens indiguerit ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 186v 19 za 01-06-1381. 

Theodericus Luwe zvw Johannes Luwe verkocht aan Arnoldus Hoernken een 

erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit goederen gnd ter Nedert, in Beek bij Aarle, welke 

goederen waren van wijlen voornoemde Johannes Lu, reeds belast met 

grondcijnzen en een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan 

voornoemde koper. 

 

Theodericus Luwe filius quondam Johannis Luwe hereditarie vendidit 

Arnoldo Hoernken hereditariam paccionem unius #et dimidii# modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco tradendam ex bonis dictis ter Nedert sitis in parochia de 

Beke prope Arle et ex attinentiis eorum singulis et universis 

quoque locorum consistentibus #sive# sistentibus et que bona cum 

suis attinentiis fuerant quondam Johannis Lu predicti ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam #questionem 

proximitatis# et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

domini fundi et hereditaria paccione unius modii siliginis dicte 
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mensure prefato emptori exinde prius solvendis ut dicebat et 

sufficientem facere. Testes Lonijs et Ouden datum in vigilia 

penthecostes. 

 

BP 1176 f 186v 20 za 01-06-1381. 

Theodericus en zijn broer Walterus gnd Wellen Lijsscap, kvw Wellinus 

gnd Ysebout van Asten, beloofden aan Petrus van Gheffen 22 Hollandse 

dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Theodericus (dg: Wellen Lij) et Walterus dictus Wellen Lijsscap 

eius frater liberi quondam Wellini dicti Ysebout de Asten 

promiserunt indivisi Petro de Gheffen XXII Hollant dobbel ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 186v 21 za 01-06-1381. 

Emondus van Zoelen, Johannes Leonii van Erpe en Gerardus van Berkel 

beloofden aan Johannes van de Kelder, tbv Johannes Moelijman, 27 

Hollandse dobbel met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te 

betalen. 

 

Emondus de Zoelen Johannes Leonii de Erpe et Gerardus de Berkel 

promiserunt Johanni de Penu ad opus Johannis Moelijman XXVI 

Hollant dobbel (dg: ad) seu valorem ad festum Martini proxime 

persolvenda. Testes Boud et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 186v 22 za 01-06-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 186v 23 za 01-06-1381. 

Johannes gnd Nollekens droeg over aan Nijcholaus van Berze 162 dobbel 

mottoen77, geld van Holland, aan hem beloofd door Willelmus Tolinc en 

Amisius gnd Mijs zv Volcquinus gnd Mijs soen van Amersfoert. 

 

Johannes dictus Nollekens centum et sexaginta duos aureos denarios 

communiter dobbel mottoen vocatos monete Hollandie promissos sibi 

a Willelmo Tolinc et Amisio dicto Mijs filio Volcquini dicti Mijs 

soen de Amersfoert prout in litteris supportavit Nijcholao de 

Berze cum litteris et jure. Testes Boud et Lijsscap datum supra. 

 

1176 mf5 D 14 f.187. 

 Tercia post penthecostes: dinsdag 04-06-1381. 

 Quarta post penthecostes: woensdag 05-06-1381. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 06-06-1381. 

 in crastino Bonefacii anno LXXXI: donderdag 06-06-1381. 

 

BP 1176 f 187r 01 di 04-06-1381. 

Henricus Paedse zv Henricus Paedse verklaarde ontvangen te hebben 13 

Brabantse dobbel, die Gerardus zvw Walterus gnd Heirde afgelopen 

Pinksteren (zo 02-06-1381) aan hem verschuldigd was. 

 

Solvit. 

(dg: Johannes) Henricus Paedse filius (dg: quondam) Henrici Paedse 

palam recognovit sibi fore satis factum de XIII Brabant dobbel 

quos sibi debebat Gerardus filius quondam #Walteri# dicti Heirde 

in festo penthecostes proxime preterito litteris scabinorum ut 

                         
77 Zie ← BP 1176 p 140r 10 zo 05-08-1380, belofte van de 

schuldbekentenis, te betalen op 25-12-1380. 
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dicebat. Testes Sta et W datum tercia post penthecostes. 

 

BP 1176 f 187r 02 di 04-06-1381. 

Johannes gnd Goeswijns soen van Tienen en zijn vrouw Heijlwigis dvw 

Ghibo zv Ghibo gnd Hadewigen soen verkochten aan Willelmus zv 

Willelmus Loijer 1/5 deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van 

Henricus Campen en zijn vrouw Yda, grootouders van voornoemde 

Heijlwigis, in 1/3 deel van 1/3 deel78, aan voornoemde wijlen 

Henricus Campen behorend, in een kamp gnd die Ale Kamp, gelegen 

achter het klooster Porta Celi, tussen wijlen Theodericus Specier 

enerzijds en erfgoed gnd de Eikenenberg anderzijds, dit 1/5 deel 

belast met een cijns aan de stad Den Bosch en een b-erfcijns van 8 

penning gemeen paijment. 

 

Johannes dictus (dg: Goeswinus f) Goeswijns soen de Tienen maritus 

legitimus ut asserebat (dg: Yde sue uxoris) Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Ghibonis filii Ghibonis dicti Hadewigen soen et 

dicta Heijlwigis cum eodem tamquam cum tutore (dg: terc) quintam 

partem eis de morte quondam Henrici Campen et Yde sue uxoris avi 

et avit olim dicte (dg: q) Heijlwigis successione advolutam in 

#una# tercia parte tercie partis (dg: ad #.......) ad dictum# 

quondam Henricum Campum spectare consuevit in quodam campo dicto 

die Ale Camp sito retro conventum de Porta Celi inter hereditatem 

quondam Theoderici Specier ex uno et inter hereditatem dictam den 

Eijkenenberch ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo 

filio (dg: quondam) Willelmi Loijer promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu (dg: domini) #oppidi de 

Busco# et hereditario censu (dg: trium grossorum et quatuor 

denariorum communis pagamenti ex primodicta tercia parte 

solvendis) octo denariorum communis pagamenti ex dicta quinta 

parte de jure solvendis. Testes Sta et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 187r 03 di 04-06-1381. 

Johannes gnd Gherijs enerzijds en Petrus zvw Petrus gnd Becker en 

Wautgherus gnd Wauthen zv Johannes Daems soen ev Berta dvw voornoemde 

Petrus anderzijds maakten de volgende afspraken. 

Voornoemde Johannes Gherijs zal op het erfgoed van voornoemde Petrus 

en Wautgherus, in Den Bosch, in de Kolperstraat, naast een kamer van 

het woonhuis van voornoemde Johannes, direct naast erfgoed van 

voornoemde Johannes een stenen muur laten bouwen, te weten op het 

uiteinde van het erfgoed van voornoemde Petrus en Wautgherus, 

richting de kamer van voornoemde Johannes; deze muur zal even lang 

zijn als voornoemde kamer en zal 1½ gebakken steen breed zijn. 

Zodra die muur gebouwd is, zal die muur, tezamen met de ondergrond, 

gemeenschappelijk eigendom van partijen zijn. Elk van beide partijen 

mag aan of op deze muur bouwen. 

De gebouwen die voornoemde Johannes tegen deze muur zal plaatsen 

mogen afwateren op het erfgoed van voornoemde Petrus en Wautgherus, 

naast voornoemde muur gelegen, aan de kant van de Markt, tot aan het 

moment waarop voornoemde Petrus en Wautgherus op voornoemde muur 

gebouwd zullen hebben; dan zullen partijen voor gezamenlijke rekening 

op voornoemde muur een goot plaatsen en onderhouden, waarin de 

gebouwen van beide partijen zullen afwateren. 

Zouden voornoemde Petrus en Wautgherus niet bouwen tot de hoogte van 

de gebouwen van voornoemde Johannes, dan zullen partijen voornoemde 

goot laten plaatsen naast voornoemde muur, aan de kant van de Markt. 

Voornoemde Johannes zal buiten voornoemde muur, richting de gebouwen 

van voornoemde Petrus en Wautgherus, een goot laten plaatsen met 

                         
78 Zie ← BP 1176 f 203r 13 vr 05-04-1381, verkoop 1/3 deel in 1/3 

deel van het kamp. 
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dezelfde lengte als voornoemde gebouwen naast voornoemde muur nu 

hebben, en die goot onderhouden tot het moment dat voornoemde Petrus 

en Wautgherus aan die muur bouwen, of hun gebouwen herbouwen. 

Voornoemde Petrus en Wautgherus zullen in of op voornoemde muur hun 

gebouwen niet hoger maken dan de gebouwen zullen zijn die voornoemde 

Johannes aan of op die muur zal bouwen. 

 

Johannes dictus Gherijs ex una et Petrus filius quondam Petri 

dicti (dg: Berchen) #Becker# et Wautgherus dictus Wauthen filius 

(dg: quondam) Johannis Daems soen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Berte sue uxoris filie dicti (dg: Pe) quondam Petri ex 

altera parte palam recognoverunt se (dg: div) ordinacionem et 

convencionem subscriptas mutuo fecisse primo videlicet quod dictus 

Johannes Gherijs super hereditatem dictorum Petri et Wautgheri 

sitam in Busco in vico dicto Colperstraet (dg: ?retro) iuxta (dg: 

hereditatem) #cameram domus habitationis# predicti Johannis 

contigue iuxta hereditatem dicti Johannis fundari (dg: redi) 

construi et edificari faciet unum (dg: una) murum lapideum 

scilicet in extremitate hereditatis dictorum Petri et Wautgheri 

versus dictam (dg: dicti) cameram dicti Johannis qui murus 

continet eandem longitudinem quam habet dicta camera et continebit 

(dg: spissi) latitudinem unius et dimidii lapidum coctorum et qui 

murus quando fuerit constructus #cum suo fundo# erit dictarum 

partium communis item quod #quelibet# dictarum partium libere 

poterint edificare ad eius profectum et #et supra# dictum murum 

sine destructione eiusdem #et sua edificia in eodem firmare per 

anchoras ... alias ad eius profectum# item quod (dg: dictus 

Johannes ad f) edificia (dg: sua sit) in et supra dictum murum 

edificanda (dg: p) a dicto Johanne poterint stillare supra 

hereditatem dictorum Petri et Wautgheri sitam iuxta dictum murum 

in latere versus forum de Busco usque ad illud tempus quo dicti 

Petrus et Wautgherus (dg: ....... edificare) #edificaverint# in 

dicto muro et extunc deinceps dicte partes sub suis communibus 

expensis supra dictum murum situari facient unum guttarium in quo 

dictus Johannes cum suis (dg: s) edificiis stillabit et in quo 

dicti Petrus et Wautgherus etiam cum suis (dg: stillicidiis) 

#edificiis# stillabunt et quod guttarium dicte partes sub suis 

(dg: .......) communibus expensis perpetue in bona disposcione 

observabunt #?et si dicti Petrus et Wautgherus non edificaverint ad 

altutidinem edificiorum dicti Johannis extunc dicte partes situari 

facient dictum guttarium iuxta dictum murum in latere versus forum 

predictum iuxta ?profectum ?partium predictarum# item quod dictus 

Johannes extra dictum murum versus edificia dictorum Petri et 

Wautgheri (dg: una) et ....... eadem edificia unum guttarium (dg: 

te) construi faciet ad eandem longitudinem quam (dg: habet) habent 

eadem edificia iuxta dictum #murum# pro presenti et (dg: dictum) 

idem guttarium dictus Johannes in bona disposicione tenebit #sic 

quod dictis Petro et Wautghero dampna exinde non eveniant# 

q....sque dicti (dg: Joh et Petrus) Petrus et Wautgherus in dicto 

muro edificare voluerint seu dicta eorum edificia #de novo# 

redificare item quod (dg: .. dicta) dicti Petrus et Wautgherus sua 

edificia in dicto muro et supra (dg: idem) eundem murum edificanda 

non (dg: alterius) altius edificabunt quam ad altitudinem 

edificiorum a dicto Johanne in dicto muro et supra (dg: ide) 

eundem murum edificandorum. 

quas condiciones promiserunt dicte partes promiserunt mutuo super 

omnia ratam servare et adimplere. Testes (dg: datum supra) Lonijs 

et Vere datum supra. 
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BP 1176 f 187r 04 di 04-06-1381. 

(dg: Philippus die Mesmaker van Tiel). 

 

(dg: Philippus die Mesmaker de Tiel). 

 

BP 1176 f 187r 05 wo 05-06-1381. 

Theodericus zv Henricus gnd Clerc van Maerle verkocht aan Gerardus 

zvw Willelmus van Gorpe een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Beek, 

met Sint-Andreas in Hilvarenbeek te leveren, gaande uit (1) een tuin, 

ter plaatse gnd ter Voert, in Beek, tegenover de hoeve van Wolterus 

dekker, (2) 2 lopen land, gelegen achter de hoeve van Danijel gnd 

Panus, welke pacht aan hem was overgedragen door Godefridus zvw 

Henricus gnd Haen. 

 

Theodericus filius Henrici dicti Clerc de Maerle hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Beke solvendam anno 

quolibet hereditarie Andree ex quodam orto sito ad locum dictum 

ter Voert in parochia de Beke in opposito mansi Wolteri tectoris 

atque ex attinentiis dicti orti singulis et universis insuper ex 

duabus lopinatis terre sitis retro mansum Danijelis dicti (dg: 

Panus) Panus (dg: venditam sibi) supportatam sibi a Godefrido 

filio quondam Henrici dicti Haen prout in litteris (dg: 

hereditarie ve) et quam paccionem in (dg: Beke) Hilwarenbeke (dg: 

solvendam) #tradendam# esse dicebat hereditarie vendidit Gerardo 

filio quondam Willelmi de Gorpe supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem et calangiam ex parte sui 

deponere. Testes Lijsscap et Vere datum quarta post penthecostes. 

 

BP 1176 f 187r 06 wo 05-06-1381. 

Theodericus zv Henricus gnd Clerc van Maerle verkocht aan Wijnricus 

zvw Willelmus van Gorpe, tbv hem en Gerardus en Johannes, bv 

voornoemde Wijnricus, een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd 

van Johannes zv Johannes van Eten, gnd Voirtbeemd, in Hilvarenbeek, 

ter plaatse gnd Voirt, tussen Engbertus gnd sHanen enerzijds en 

Johannes van Rofoirt anderzijds. 

 

Theodericus filius Henrici dicti Clerc de Maerle hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco quam se 

solvendam habere dicebat hereditarie Andree apostoli et in Busco 

tradendam ex prato Johannis filii Johannis de Eten dicto 

Voirtbeemt sito in parochia de Hildwaren ad locum dictum Voirt 

inter hereditatem Engberti dicti (dg: sH) sHanen ex uno latere et 

inter hereditatem Johannis de Rofoirt ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Wijnrico filio quondam Willelmi de Gorpe ad 

opus sui et ad opus Gerardi et Johannis fratrum dicti Wijnrici 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem aliam 

in dicto prato existentem et in dicta paccione existentem deponere 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 187r 07 do 06-06-1381. 

Hilla van den Hoernic dvw Willelmus gnd Wambuus gaf uit aan Johannes 

Hasart een stuk roggeland en een aangelegen stuk heide, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen Ancelmus Lanen soen 

enerzijds en Luijta van Eirde anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

de grondcijnzen en thans voor een erfpacht van 4 lopen rogge, maat 

van Sint-Oedenrode, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Hilla (dg: filia quondam) van den Hoernic filia quondam (dg: He) 

Willelmi dicti (dg: Wambuus) Wambuus cum tutore peciam terre 

#siliginee# et peciam terre mericalis ei adiacentem sitas in 
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parochia de Rode in loco dicto Eirde inter hereditatem Ancelmi 

Lanen soen ex uno et inter hereditatem Luijte de Eirde ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni Hasart ab eodem 

etc pro censibus domini fundi exinde solvendis etc et pro 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de Rode 

sancte Ode danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in 

supra hereditates predictas tradenda ex premissis promittens cum 

tuotre warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Lijsscap et Vere datum quinta post 

penthecostes. 

 

BP 1176 f 187r 08 do 06-06-1381. 

Willelmus Grieten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Grieten soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 187r 09 do 06-06-1381. 

Voornoemde Hilla van den Hoernic dvw Willelmus gnd Wambuus beloofde 

aan haar natuurlijke zoon Nijcholaus, tbv hem en Heijlwigis en 

Aleijdis, ndv voornoemde Hilla, 60 Brabantse dobbel na maning te 

betalen. Zou een van de kinderen overlijden, dan gaat het geld naar 

de overblijvende kinderen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Hilla. 

 

Dicta Hilla promisit super habita et habenda Nijcholao suo filio 

naturali ad opus sui et ad opus Heijlwigis et Aleijdis filiarum 

naturalium dicte Hille LX Brabant dobbel ad monitionem 

persolvendos et si aliquis decesserit extunc dicta pecunia ad 

alios supervivos revertetur. (dg: tradetur littera dicte Hille). 

Testes datum supra. Tradetur littera dicte Hille. 

 

BP 1176 f 187r 10 ±do 06-06-1381. 

Beatrix dvw Walterus gnd Bac schoenmaker gaf uit aan Johannes van 

Wabraken den Plattijnmaker de helft, die aan hen gekomen was na 

overlijden van haar ouders, in een huis79 en erf in Den Bosch, op de 

Vughterdijk, buiten de poort, aan de kant van Herlaer, tussen een 

gemene weg enerzijds en erfgoed van Nijcholaus Cnoke anderzijds, welk 

huis en erf voornoemde wijlen Walterus gekocht had van Elizabeth en 

Marcelius, kvw Marcelius gnd van der Haghen, en Johannes gnd Stercke 

zv Ghibo gnd van Loe ev Aleijdis dvw voornoemde Marcelius; de 

uitgifte geschiedde voor de cijnzen die uit deze helft gaan en thans 

voor een n-erfcijns80 van 3 pond 10 schelling geld, een helft te 

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

 

Beatrix filia quondam Walteri dicti Bac sutoris cum tutore 

medietatem sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advolutam in domo et area sita in Busco supra aggerem Vuchtensem 

extra portam ibidem in latere versus Herlaer inter communem viam 

(dg: ex) ibidem ex uno et inter hereditatem Nijcholai Cnoke ex 

alio (dg: ut) quas domum et aream dictus quondam Walterus erga 

Elizabeth et Marcelium pueros quondam Marcelii dicti van der 

Haghen atque Johannem dictum Stercke filium Ghibonis dicti de Loe 

maritum et tutorem legitimum Aleijdis sue uxoris filie eiusdem 

quondam Marcelii emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

(dg: vendidit) #dedit ad hereditarium censum# Johanni de Wabraken 

den Plattijnmaker (dg: promittens et supportavit cum litteris et 

jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

                         
79 Zie ← BP 1176 f 106v 02 di 13-03-1380, uitgifte van de andere 

helft van het huis. 
80 Zie → BP 1177 f 065r 15 ma 03-08-1383, verkoop van de cijns. 
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sui deponere) cum litteris et jure pro (dg: hereditario censu et V 

censibus in dictis litteris contentis medietate census in dictis) 

pro (dg: medietate) censibus ex dicta medietate (dg: exinde) 

solvendis dandis etc et pro hereditario censu trium librarum et X 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex dicta medietate promittens cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit. 

Testes Lijsscap et Vere datum ........ 

 

BP 1176 f 187r 11 ±do 06-06-1381. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Elizabeth en Marcelius 

kvw Marcelius gnd van der Hagen” en voornoemde Johannes van Wabraken 

beloofde de brieven, zo nodig, te overhandigen aan Johannes Donc zvw 

Walterus Bac. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Elizabeth et Marcelius pueri 

quondam Marcelii dicti van der Hagen et dictus Johannes de 

Wabraken promisit tradere Johanni Donc filio quondam Walteri Bac 

ut in forma. 

 

BP 1176 f 187r 12 do 06-06-1381. Nakijken getallen. 

En zij kan terugkopen, ieder pond van voornoemde cijns van 3½ pond, 

met 5 Brabantse dobbel, en met de cijns van ½ jaar. Opgesteld in 

aanwezigheid van de schepenen, Willelmus, Theodericus van der Wagen, 

Thomas Hoge etc. 

 

+. 

Et poterit redimere quamlibet libram dicti census IIIJ librarum 

cum V Brabant dobbel seu valore (dg: ut in f) et cum censu dimidii 

anni ut in forma. Datum in crastino Bonefacii anno LXXXI hora 

pr[ime] presentibus scabinis Willelmo Theoderico van der Wagen 

Thoma Hoge testibus. 

 

1176 mf5 E 01 f.187v. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 06-06-1381. 

 

BP 1176 f 187v 01 do 06-06-1381. 

Rodolphus Polslauwer verkocht aan Henricus zvw Johannes van den Dike 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Lambertus in Den Bosch 

te leveren, gaande uit 4 lopen roggeland met gebouwen, in Mierde, ter 

plaatse gnd Mispel, tussen Margareta van Mispel enerzijds en Arnoldus 

gnd Langhe Hennens anderzijds, welke cijns aan voornoemde Rodolphus 

was verkocht door voornoemde Johannes van den Dike van Mierle. 

 

Solvit. 

Rodolphus Polslauwer hereditarium censum XXti solidorum monete 

solvendum hereditarie Lamberti et ad Buscumducis tradendum de 

quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Mierde ad 

locum dictum Mispel inter hereditatem Margarete de Mispel ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi dicti Langhe Hennens ex alio atque ex 

edificiis in dictis quatuor lopinatis terre siliginee 

consistentibus venditum dicto Rodolpho a Johanne van den Dike de 

Mierle prout in litteris hereditarie vendidit Henrico filio dicti 

quondam Johannis van den Dike supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Lijsscap et Vere datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1176 f 187v 02 do 06-06-1381. 

Danijel gnd Engbrechts soen van Scijnle ev Aleijdis dvw Johannes gnd 

Middelrode van Dijnter verkocht aan Johannes van Boeghe een erfpacht 

van 7 zester rogge, Bossche maat, uit een erfpacht van 1 mud rogge, 
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Bossche maat, welke pacht van 1 mud voornoemde Johannes Middelrode 

met Lichtmis beurde, gaande uit een huis, hofstad en 3½ bunder land, 

in Nistelrode, waarin Arnoldus gnd Scuude placht te wonen. 

 

Danijel dictus Engbrechts soen de Scijnle maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Johannis dicti 

Middelrode de Dijnter hereditariam paccionem (dg: q) septem 

sextariorum siliginis mensure de Busco #de# hereditaria paccione 

unius modii siliginis dicte mensure (dg: solvenda hereditarie 

purificatione de) quam (dg: dicta) paccionem unius modii siliginis 

dictus Johannes Middelrode solvendam habuit purificatione de domo 

domistadio ac tribus et dimidio bonariis terre sitis in Nijsterle 

in quibus Arnoldus dictus Scuude morari consuevit ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni de Boeghe promittens warandiam et 

aliam obligationem in predicta paccione existentem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 187v 03 do 06-06-1381. 

Thomas die Hoge van Helmont gaf uit aan Johannes gnd Sijmons soen van 

Arle 4 stukken land in Aarle, (1) tussen Marcelius van der Doeseldonc 

enerzijds en Nijcholaus van den Rode Acker anderzijds, (2) ter 

plaatse gnd aan den Roet Grave, tussen voornoemde Marcelius enerzijds 

en die gnd die van Kijns anderzijds, (3) gelegen aan die Koppel, 

tussen voornoemde Marcelius enerzijds en Henricus Kuijst anderzijds, 

(4) gnd dat Vlaslendeken, tussen Johannes van Bruheze enerzijds en 

Gobelkinus Keppel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis te 

leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1383), en voor 9 

penning oude cijns aan voornoemde Thomas met Sint-Remigius te 

betalen, in Aarle, op de goederen gnd die Hastat van der Berge. De 

brief van voornoemde Johannes overhandigen aan voornoemde Thomas of 

aan hem. 

 

Solvit quislibet 3 plack. 

Thomas die Hoge de Helmont (dg: tres) #quatuor# pecias terre sitas 

in parochia de Arle quarum una inter hereditatem Marcelii van der 

Doeseldonc ex uno et inter (dg: inter) hereditatem Nijcholai van 

den Rode Acker ex alio altera (dg: inter) ad locum dictum 

(verbeterd uit: locum) aen den Roet Grave inter hereditatem dicti 

Marcelii ex uno et inter hereditatem illorum dictorum die van 

Kijns ex alio et tercia (dg: inter) sita aen die Coppel inter 

hereditatem dicti Marcelii ex uno et inter hereditatem Henrici 

Kuijst ex alio (dg: site sunt) et quarta dicta dat Vlaslendeken 

inter hereditatem Johannis de Bruheze ex !alio et inter hereditatem 

Gobelkini (dg: de Kessel) #Keppel# ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni dicto Sijmons soen de Arle ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione sedecim lopinorum 

siliginis mensure de (dg: ....) Helmont danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione (dg: et pro primo termino ultra annum et 

supra bona dicta die Hast) et pro novem denariis antiqui census 

dando dicto Thome ab alio Remigii et #in dicta parochia# supra 

bona dicta die Hastat van der Berghe tradendis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. Tradetur littera dicti Johannis 

dicto Thome vel sibi. 

 

BP 1176 f 187v 04 do 06-06-1381. 

Voornoemde Johannes Sijmons soen beloofde aan voornoemde Thomas 13 

Brabantse dobbel met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) te betalen. 
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Dictus Johannes Sijmons soen promisit dicto (dg: Sij) Thome XIII 

Brabant dobbel ad purificationem proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 187v 05 do 06-06-1381. 

Voornoemde Thomas die Hoge van Helmont gaf uit aan Johannes van den 

Hijndert een hofstad uit de goederen gnd het Goed ten Berge, in 

Aarle, tussen wijlen Henricus van den Broecke enerzijds en Marcelius 

van der Doeseldonc anderzijds, met een eind strekkend aan de Kerkweg 

en met het andere eind aan de gemene weg; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfpacht81 van 16 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

en voor een n-erfcijns van 9 penning oude cijns met Sint-Remigius op 

de hofstad te geven. 

 

Dictus Thomas domistadium (dg: dicto) de bonis dictis tGoet ten 

Berghe situm in parochia de Arle inter hereditatem Henrici 

#quondam# van den Broecke ex uno et inter hereditatem Marcelii 

(dg: de) van der Doeseldonc ex alio tendens cum uno fine ad viam 

dictam Kercwech et cum reliquo fine ad communem plateam ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Johanni van den Hijndert ab eodem 

hereditarie possidendum pro hereditaria paccione sedecim lopinorum 

siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio purificatione et 

pro hereditario censu novem denariorum antiqui census dando sibi 

ab alio Remigii et supra dictum domistadium tradendum ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 187v 06 ±do 21-11-..87. 

De pachtbrief werd voor de tweede keer geïngrosseerd op verzoek van 

Henricus Peters van Luijtelaer. 

 

De consensu dominorum scabinorum sequens littera paccionis ad 

instantium Henrici Peters de Luijtelaer secundario est ingrossata 

ex quo dictus Henricus jurefiss.... ....... ....... ....... 

....... ut legi requitur et etiam apparet et per juramentum (?dg: 

per) magistrum Johannem Depe et ....hem van Nuwelaer est 

confirmatum. Actum XXI novembris LXXXVII. 

 

BP 1176 f 187v 07 do 06-06-1381. 

Johannes van der Hijndert en Rutgherus zvw Godefridus gnd Hoefsleger 

van den Grave beloofden aan voornoemde Thomas 14 Brabantse dobbel met 

Lichtmis over een jaar (ma 02-02-1383) te betalen. 

 

Johannes van der Hijndert [et] Rutgherus filius quondam Godefridi 

dicti Hoefsleger van den Grave promiserunt dicto Thome XIIII 

Brabant dobbel a purificatione proxime ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 187v 08 do 06-06-1381. 

Ancelmus gnd van Nuwelant en zijn kinderen Hubertus en Ancelmus 

verkochten aan Wijnricus zvw Johannes van den Hecke een stuk land in 

Geffen, in een kamp gnd die Donkse Kamp, tussen Gerardus Kepken 

enerzijds en Rodolphus gnd Bubbe Wijnrics soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Ancelmus dictus de Nuwelant Hubertus et Ancelmus eius liberi 

peciam terre (dg: terre) sitam in parochia de Gheffen in quodam 

campo dicto die Doncsche Camp inter hereditatem Gerardi Kepken ex 

                         
81 Zie → BP 1176 f 187a 01 .. 13-08-1654, aflossing van deze pacht en 

cijns. 
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uno et inter hereditatem (dg: he #Rodol# Wijnrici dicti Bubben 

soen) Rodolphi dicti Bubbe Wijnrics soen ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Wijnrico filio quondam Johannis van den 

Hecke promittentes (dg: warandiam et obligationem deponere) ratam 

servare promiserunt insuper dicti Hubertus et Ancelmus liberi 

primodicti (dg: J) Ancelmi warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 187v 09 do 06-06-1381. 

(dg: Rodolphus gnd Roef zvw Goeswinus van de Elsen de helft in een 

hoeve in Veghel). 

 

(dg: Rodolphus dictus Roef filius quondam Goeswini van de Elsen 

medietatem ad se spectantem ut dicebat in manso quodam sito in 

parochia de Vechel). 

 

BP 1176 f 187v 10 do 06-06-1381. 

Arnoldus van Dicloe verkocht aan Elizabeth dvw Arnoldus Snavel een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een huis en tuin in Uden, tussen Henricus van 

Digloe bv voornoemde verkoper enerzijds en Andreas van Uden 

anderzijds en uit andere erfgoederen van voornoemde verkoper, gelegen 

onder Uden, reeds belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus de Dicloe hereditarie vendidit Elizabeth filie quondam 

Arnoldi Snavel hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex domo et orto dicti venditoris sita in parochia de 

Uden inter hereditatem Henrici de Digloe fratris dicti venditoris 

ex uno et inter hereditatem (dg: d) Andree de Uden ex alio et ex 

ceteris (dg: att) hereditatibus dicti venditoris universis 

quocumque locorum infra parochiam de Uden situatis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini fundi exinde prius solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 187v 11 do 06-06-1381. 

Voornoemde Elizabeth dvw Arnoldus Snavel maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door haar broer Henricus Snavel. 

 

Dicta Elizabeth omnes vendiciones et alienaciones factas ab 

Henrico Snavel eius fratre calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 187v 12 do 06-06-1381. 

Rodolphus gnd Roef zvw Goeswinus van den Elsen gaf uit aan Willelmus 

gnd Befken de helft in een hoeve in Veghel, ter plaatse gnd 

Daverlaar, welke hoeve voornoemde wijlen Goeswinus in pacht82,83 

verkregen had van Arnoldus van Beke zvw Arnoldus, en welke helft hem 

bij deling ten deel gevallen was; de uitgifte geschiedde voor (1) de 

helft van de cijnzen en pachten in de brief vermeld, (2) een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel 

te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1383). 

 

Solvit W. Solvit Rodolphus. Ghisbertus noluit. 

Rodolphus dictus Roef filius quondam Goeswini van den Elsen 

medietatem ad se spectantem in quodam manso sito in parochia de 

                         
82 Zie → BP 1177 f 153r 03 do 22-09-1384, Arnoldus van Beke zvw 

Arnoldus van Beke verkocht een erfcijns met onder meer als onderpand 

een erfpacht van 6 mud gerst, uit deze hoeve. 
83 Zie → BP 1180 p 360v 04 wo 22-09-1395, Katherina wv Arnoldus van 

Beke zvw Arnoldus van Beke droeg 1 mud uit deze erfpacht over. 
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Vechel ad locum dictum Daverlaer (dg: cum) atque in edificiis 

agris terris pratis pascuis et mericis atque cum ceteris eiusdem 

mansi attinentiis singulis et universis ubicumque locorum in dicta 

parochia de Vechel consistentibus sive sitis quem mansum cum 

dictis edificiis agris terris pratis pascuis et mericis et ceteris 

eius attinentiis predictis dictus quondam Goeswinus erga Arnoldum 

de Beke filium quondam Arnoldi ad pactum acquisiverat prout in 

litteris #prout sibi mediante divisione etc cessit in partem# 

dedit ad hereidtariam paccionem Willelmo dicto Befken #cum 

litteris et jure# ab eodem hereditarie possidendam pro #medietate# 

censuum et paccionum in dictis (dg: pact) litteris contentis 

dandis a dicto Willelmo etc et pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Vechel danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et primo termino a purificatione proxime ultra annum 

#in Vechel tradenda# ex dicta medietate promittens ratam servare 

et aliam obligationem et impeticionem ex parte et quorumque 

heredum dicti quondam Goeswini in dicta medietate existentem 

deponere et alter repromisit. Testes datrum supra. 

 

BP 1176 f 187v 13 do 06-06-1381. 

Rodolphus zvw Hermannus Veerdonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus filius quondam Hermanni Veerdonc prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 187v 14 do 06-06-1381. 

(dg: Maria dvw Rodolphus wv Hermannus van Veerdonc: haar 

vruchtgebruik in goederen gnd ten Biesen van voornoemde wijlen 

Hermannus, gelegen onder Sint-Oedenrode en Veghel, tussen). 

 

(dg: Maria filia quondam Rodolphi relicta quondam Hermanni de 

Veerdonc cum tutore suum usufructum sibi competentem in bonis 

dictis ten Bijesen dicti quondam Hermanni sitis infra parochia de 

de Rode et de Vechel cum suis attinentiis quocumque inter 

hereditatem). 

 

BP 1176 f 187v 15 do 06-06-1381. 

Johannes van der Stegen zv Margareta van der Stegen verkocht aan 

Herbertus Truden soen van Kessel een erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Pinksteren in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

huis, tuin en erfgoederen, waarin voornoemde Margareta thans woont, 

in Kessel, tussen Ludovicus van Kessel enerzijds en een gemene steeg 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes van der Stegen filius !Margrete van der Stegen hereditarie 

vendidit Herberto Truden soen de Kessel hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

penthcostes et in Busco tradendam ex domo et orto et hereditatibus 

in quibus dicta Margareta ad presens moratur sitis in parochia de 

Kessel inter hereditatem Ludovici de Kessel ex uno et inter 

communem stegam ex alio ut dicebat promittens warandiam et et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Lonijs 

et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 187v 16 do 06-06-1381. 

Batha wv Theodericus gnd Kijcpot verkocht aan Johannes van 

Muggehoevel een weefgetouw van voornoemde wijlen Theodericus. 

Verkoopster en Heijlwigis gnd Smeets beloofden lasten af te handelen. 
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Solvit. 

Batha relicta quondam Theoderici dicti (dg: Kijc) Kijcpot cum 

tutore instrumentum textrinum dictum een weve getouwe cum suis 

attinentiis dicti quondam Theoderici vendidit Johanni van 

Muggehoevel promittentes cum tutore et cum Heijlwigis dicta Smeets 

cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 187v 17 do 06-06-1381. 

Petrus gnd Emonts soen droeg over aan zijn broer Emondus gnd Emonts 

soen de helft van een kamp, 5 morgen 4 hont groot, in Nuland, ter 

plaatse gnd die Lange Dintherse Hoeve, tussen wijlen Petrus van 

Hijntham enerzijds en wijlen een zekere Cnode van Vucht anderzijds, 

welke helft aan hem was verkocht door Johannes gnd Spijerinc zvw 

Theodericus van Ghestel van Dijnther. 

 

Solvit. 

Petrus dictus Emonts soen medietatem cuiusdam campi quinque iugera 

et quatuor hont terre continentis siti in parochia de Nuwelant in 

loco dicto die Langhe Dijnthersche Hoeve inter hereditatem quondam 

Petri de Hijntham ex uno et inter (dg: inter) hereditatem quondam 

dicti Cnode de Vucht ex alio venditam sibi a Johanne dicto 

Spijerinc filio quondam Theoderici de Ghestel de Dijnther prout in 

litteris hereditarie supportavit Emondo dicto Emonts soen suo 

fratri cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Ouden datum 

supra. 

 

1176 mf5 E 03+04 los folium, f.187a. 

 XIIIen augusti anno XVIc LIIII: 13-08-1654. 

 

BP 1176 f 187a 01 .. 13-08-1654. 

Cornelis van Boxmeer notaris als gemachtigde van de heren Johan en 

Cornelis van Broegel verklaarde dat de erfg van Matijs Thomas de 

pacht van 14 lopen roggen en de cijns van 9 penningen in het 

contract84, beginnende met “Voornoemde Thomas”, hebben afgelost. 

 

Cornelis van Boxmeer notaris als gemechticht van d’heeren Johan 

ende Cornelis van Broegel heeft opelick bekent dat d’erffgenamen 

Matijs Thomas den pacht van XIIII lopen roggen ende den chijns van 

negen penningen in de contract beginnende dictus Thomas begrepen 

aen sijnen handen tot behoeff van den voors heeren Broegel hebben 

affgelost daarom inde cassatie consenterende mits desen. Actum den 

XIIIen augusti anno XVIc LIIII ?in testimonio LBvanKessel. 

 

1176 mf5 E 02 f.188. 

 Sexta post penthecostes: vrijdag 07-06-1381. 

 

BP 1176 f 188r 01 do 06-06-1381. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1176 f 188r 02 do 06-06-1381. 

Petrus zv Emondus van Nuwelant droeg over aan zijn broer Emondus een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Dinther te 

leveren, gaande uit 2 stukken land, in Dinther, ter plaatse gnd 

Haselberg, (1) die Venakker, (2) dat Kerkstuk, welke pacht aan hem 

was verkocht door Johannes zv Marcelius gnd van den Haselberch. 

 

                         
84 Zie ← BP 1176 f 187v 05 do 06-06-1381. Dit is echter een pacht van 

16 lopen rogge. 
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Solvit. 

Petrus filius Emondi de Nuwelant hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini ex duabus peciis terre sitis in parochia de Dijnther in 

loco dicto Haselberch quarum una die Venacker et altera dat 

Kercstucke nuncupate sunt et in parochia de Dijnther tradendam 

venditam sibi a Johanne filio Marcelii dicti van den Haselberch 

prout in litteris hereditarie supportavit Emondo suo fratri cum 

litteris et jure promittens ratam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 188r 03 do 06-06-1381. 

Johannes van der Voert van Arle ev Aleijdis dvw Johannes gnd Nuwelaet 

verkocht aan Paulus zvw Jacobus gnd Pouwels soen molenaar (1) de 

helft, die aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van 

Heijlwigis mv voornoemde Aleijdis, in 6 lopen roggeland, maat van 

Helmond, in Lieshout, ter plaatse gnd de Wachtelberg, tussen een 

beemd gnd Molenbeemd behorend aan het huis van Lieshout enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan Hubertus van 

Wachtelberch, (2) de helft, die aan voornoemde wijlen Heijlwigis 

behoorde, in het ploegrecht, dat behoorde aan Willelmus gnd 

Heijlwigen soen, die een broer was van wijlen voornoemde Heijlwigis, 

in de gemeint van Stiphout, welk recht behoorde aan goederen van 

voornoemde wijlen Willelmus, gelegen in Aarle, ter plaatse gnd op 

Strijp, welke helft van het ploegrecht aan voornoemde wijlen 

Heijlwigis gekomen was na overlijden van haar voornoemde broer 

Willelmus, en welke helft van het ploegrecht aan eerstgenoemde 

Johannes en zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde 

Heijlwigis, belast met 2 penning oude cijns. 

 

Johannes van der Voert de Arle maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Aleijdis sue uxoris filie quondam Johannis dicti 

Nuwelaet medietatem sibi (dg: de) et dicte sue uxoris #de# morte 

quondam Heijlwigis matris olim dicte Aleijdis successione 

advolutam in sex lopinatis terre siliginee mensure de Helmont 

sitis in parochia de Lijeshout in loco dicto den Wachtelberch 

inter pratum dictum Molenbeemt spectans ad domum de Lijeshout ex 

uno et inter communem plateam ex alio tendentibus cum uno fine ad 

hereditatem Huberti de Wachtelberch prout ibidem sita est atque 

medietatem (dg: totius juris dicti ploechrecht) que ad dictam 

quondam Heijlwigem spectabat in toto et integro jure dicto 

ploechrech quod Willelmo dicto Heijlwigen soen competebat in 

communitate de Stiphout et quod integrum jus dictum ploechrecht 

spectare consuevit ad bona dicti quondam Willelmi sita in parochia 

de Arle ad locum dictum op Stripe et que medietas dicti juris 

ploechrecht vocati dicte quondam Heijlwigi de morte dicti quondam 

Willelmi sui fratris fuerat advoluta et que medietas dicti juris 

ploechrecht vocati primodicto Johanni #et dicte sue uxori# de 

morte dicte quondam Heijlwigis successione (dg: fuerat) #est# 

advoluta ut dicebat hereditarie (dg: Pau) vendidit Paulo filio 

quondam Jacobi dicti Pouwels soen multoris promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus denariis antiqui census 

exinde solvendis ut dicebat. Testes Lonijs et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 188r 04 do 06-06-1381. 

Johannes zv Johannes molenaar van Lijeshout verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius Johannis multoris de (dg: Lijsh) Lijeshout prebuit 

et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 188r 05 do 06-06-1381. 

Petrus zvw Henricus van den Vosberch deed tbv Yda dvw Nijcholaus van 

der Veebruggen afstand van 2 stukken land, in Heeswijk, (1) ter 

plaatse gnd in het Veld, tussen Ywanus van Vauderic enerzijds en 

Denkinus gnd Deenkens soen anderzijds, (2) ter plaatse gnd die Hoeve, 

tussen voornoemde Petrus enerzijds en Walterus gnd Wever anderzijds. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Henrici van den Vosberch super duabus peciis 

terre sitis in parochia de Heeswijc #quarum una# in loco dicto int 

Velt (dg: quarum) #inter# hereditatem Ywani de Vauderic ex uno et 

inter hereditatem Denkini dicti Deenkens soen ex alio et altera in 

loco dicto die Hoeve inter hereditatem dicti Petri ex uno et inter 

hereditatem Walteri dicti Wever ex alio #sunt site# ut dicebat ad 

opus Yde filie quondam Nijcholai van der Veebruggen renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Lonijs et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 188r 06 do 06-06-1381. 

Yda dvw Nijcholaus van der Veebruggen deed tbv Petrus, zvw Hilla en 

Henricus van den Vosberch, afstand van een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, waarin voornoemde Hilla wv Henricus van den Vosberch 

woonde en overleden is, in Heeswijk, ter plaatse gnd Vosberg, tussen 

Ywanus van Vauderic enerzijds en de gemeint gnd die Vosberg 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Yda filia quondam Nijcholai van der Veebruggen cum tutore (dg: 

sup) super domo orto et hereditatibus eis adiacentibus in quibus 

(dg: Heijlwigis) #Hilla# relicta quondam Henrici van den Vosberch 

commorari #consuevit et decessit# sitis in parochia de Heeswijc ad 

locum dictum Vosberch inter hereditatem Ywani de Vauderic ex uno 

et inter communitatem dictam die Vosberch ex alio ut dicebat ad 

opus Petri filii dictorum quondam Hille et Henrici renunciavit 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 188r 07 do 06-06-1381. 

Rutgherus Pijn van Derenborch verkocht aan Metta dvw Franco van Kuijc 

sv Johannes van Berchen een stuk land in Oss, ter plaatse gnd in 

Nederlakart, tussen wijlen Zensa wv Robbertus van Doerne enerzijds en 

Bollekinus Rovers soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Rutgherus Pijn de Derenborch peciam terre sitam in parochia de Os 

(dg: supra #ad# locum dictum in Nederlakart inter hereditatem 

quondam Zense relicte quondam Robberti de Doerne ex !alio et inter 

hereditatem Bollekini Rovers soen ex alio (dg: ut dicebat) prout 

ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit Mette filie 

quondam Franconis de Kuijc sorori Johannis de Berchen promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 188r 08 do 06-06-1381. 

Reijnerus van Aelst en Johannes zv mr Wolphardus van Ghiessen 

beloofden aan Hubertus van den Zande 68 oude schilden met Sint-

Petrus-Stoel aanstaande (za 22-02-1382) te betalen. 

 

(dg: solvit et solvit plack). 

Reijnerus de Aelst et Johannes filius magistri Wolphardi de 

Ghiessen promiserunt Huberto van den Zande (dg: LV) LXVIII aude 
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scilde seu valorem ad cathedram Petri proxime persolvenda. Testes 

Lonijs et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 188r 09 do 06-06-1381. 

Johannes van Haren wever beloofde aan Johannes gnd Ridder van Berkel 

43½ Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te 

betalen. 

 

Johannes de Haren textor promisit Johanni dicto Ridder de Berkel 

XLIII et dimidium Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 188r 10 ±do 06-06-1381. 

Henricus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Theodericus Schout 

schoenmaker een n-erfcijns van 4 gulden pieter of ander paijment van 

dezelfde waarde, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit een 

b-erfcijns van 12 gulden pieter of ander paijment van dezelfde 

waarde, welke cijns van 12 gulden peter Theodericus gnd van der Vest 

szv hr Nijcholaus investiet van Bakel beloofd had aan voornoemde 

Henricus, gaande uit een stuk land en een stuk eusel, in Bakel, ter 

plaatse gnd Scheepstal, tussen Arnoldus gnd Carper en Johannes zvw 

Walterus gnd Scoenwouter enerzijds en een dijk gnd die Grotelse Dijk 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere 

eind aan erfgoed van voornoemde Henricus, gnd die Bakhuis Akker, 

welke onderpanden voornoemde Theodericus voor voornoemde cijns 

verkregen had van voornoemde Henricus. Verkoper en met hem zijn broer 

Godefridus beloofden lasten af te handelen. 

 

Henricus filius quondam Willelmi de Beest (dg: hereditarium censum 

duodecim denariorum aureorum denariorum communiter gulden peter 

vocatorum boni auri et iusti ponderis) hereditarie vendidit 

Theoderico Schout sutori hereditarium censum quatuor aureorum 

denariorum communiter gulden peter vocatorum boni auri et iusti 

ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie purificatione et in Busco ex hereditario censu 

duodecim aureorum denariorum (dg: antiquorum) communiter gulden 

peter vocatorum auri et ponderis ut prefertur seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris quem censum XII denariorum aureorum (dg: 

ant) gulden peter vocatorum (dg: ve) Theodericus dictus van der 

Vest gener domini Nijcholai investiti de Bakel se daturum et 

soluturum promiserat dicto Henrico hereditarie termino solucionis 

predicto ex pecia terre et pecia pascue dicte eeusel sitis in 

parochia de Bakel in loco dicto Sceepstal inter hereditates 

Arnoldi dicti Carper (dg: ex uno) et Johannis filii quondam 

Walteri dicti Scoenwouter ex uno et inter (dg: he) aggerem dictum 

die Grotelsche Dijc ex alio tendentibus cum uno fine ad 

communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Henrici 

vocatam die Bachuus Acker quas peciam terre et peciam pascue 

dictus Theodericus erga (dg: prefatum) predictum Henricum pro 

predicto censu ad censum acquisiverat prout in litteris scabinorum 

de Busco etc quas vidimus et legi audivimus promittentes et cum eo 

(dg: Willelmus et Hen) Godefridus eius frater indivisi super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem in dicto censu 

(dg: dep) XII gulden peter existentem deponere et sufficientem 

facere. 

 

BP 1176 f 188r 11 vr 07-06-1381. 

Hessello gnd die Rademaker van Liemde machtigde zijn kinderen 

Godefridus en Johannes zijn cijnzen, pachten en goederen te manen, 

die aan voornoemde Hessello gekomen waren na overlijden van zijn 

broer Henricus, welke goederen Agnes evw voornoemde Henricus in 
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vruchtgebruik was blijven houden. 

 

Hessello dictus die Rademaker de Liemde dedit (dg: potestatem) etc 

(dg: Joh) Godefrido Johanni suis liberis seu eorum potestatem 

monendi petendi et levandi omnes et singulos census et pacciones 

bona quecumque que dicto Hesselloni de morte Henrici sui fratris 

successione (dg: sunt) #fuerant# advoluta et in quibus Agnes uxor 

eiusdem quondam Henrici (dg: po) mansit possidens sub (dg: sub) 

suo usufructu et huiusmodi competendi et prosequendi in jure cum 

hiis omnia etc (dg: ..). Testes Scilder et Auden datum sexta post 

penthecostes. 

 

BP 1176 f 188r 12 vr 07-06-1381. 

Rodolphus Zorghe had destijds zijn broer Willelmus gemachtigd85 zijn 

cijnzen, renten, tegoeden en pachten te manen. Voornoemde Rodolphus 

herriep die machtiging. 

 

Notum sit universis quod cum Rodolphus Zorghe dedisset (dg: 

Ghisberto) Willelmo suo fratri potestatem monendi suos census 

redditus credita et pacciones prout in litteris dicebat contineri 

constitutus igitur dictus Rodolphus (dg: totam) dictam integram 

potestatem revocavit. Testes Vere et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 188r 13 vr 07-06-1381. 

Voornoemde Rodolphus Zorghe machtigde hr Mathijas Zorgen priester 

zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

Dictus Rodolphus dedit domino Mathije Zorgen presbitro potestatem 

monendi omnes suos census redditus pacciones et credita usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 188r 14 vr 07-06-1381. 

Willelmus van Mulsen droeg over aan Gerardus van Eijcke zvw Henricus 

Posteel 50 oude schilden, aan hem beloofd86 door jkr Johannes heer 

van Zevenborne, Craendonc en Hoeps en door Walterus van Erpe. 

 

Willelmus de Mulsen quinquaginta aureos denarios antiquos 

communiter aude scilde vocatos boni auri et iusti ponderis 

promissos sibi a domicello Johanne domino de Zevenborne de 

Craendonc et de Hoeps et Waltero de Erpe prout in litteris 

supportavit Gerardo de Eijcke filio quondam Henrici Posteel cum 

litteris et jure. Testes Lijsscap et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 188r 15 vr 07-06-1381. 

Wijnricus Screijmaker verklaarde dat Ywanus Stierken de helft betaald 

heeft van 25 dobbel mottoen, geld van Vilvoorde, aan Conrardus Writer 

beloofd door voornoemde Ywanus en Johannes gnd Berns soen van Veen, 

welke 25 dobbel mottoen Katherina wv voornoemde Conrardus 

overgedragen87 had aan voornoemde Wijnkinus. 

 

Wijnricus Screijmaker palam recognovit sibi Ywanum Stierken 

persolvisse medietatem de XXV dobbel mottoen monete Filfordie 

promissis Conrardo Writer [a] dicto Ywano et a Johanne dicto Berns 

soen de Veen et quos XXV dobbel mottoen Katherina relicta (dg: re) 

dicti quondam Conrardi dicto Wijnkino supportaverat ut dicebat. 

                         
85 Zie ← BP 1176 f 176r 03 do 28-03-1381, machtiging. 
86 Zie ← BP 1176 f 160v 15 ma 31-12-1380, belofte van de 

schuldbekentenis, te betalen op ma 24-06-1381. 
87 Zie ← BP 1176 f 184v 03 vr 10-05-1381, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Testes datum supra. 

 

1176 mf5 E 05 f.188v. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 12-06-1381. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 14-06-1381. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 15-06-1381. 

 in octavis sacramenti: donderdag 20-06-1381. 

 Dominica post sacramenti: zondag 16-06-1381. 

 Secunda post sacramenti: maandag 17-06-1381. 

 Tercia post sacramenti: dinsdag 18-06-1381. 

 Quarta post sacramenti: woensdag 19-06-1381. 

 

BP 1176 f 188v 01 wo 12-06-1381. 

Petrus gnd die Moelner zvw Willelmus gnd van Belver verkocht aan 

Henricus zvw Johannes van Os szv Henricus van den Scoer 2 stukken 

land in Deurne, ter plaatse gnd Kommer Straat, (1) tussen Elizabeth 

dvw Johannes Hagens enerzijds en Conegondis Grieten dochter 

anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes Moelner, (2) tussen 

voornoemde Elizabeth enerzijds en kv hr Nijcholaus investiet van 

Bakel anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, belast 

met de grondcijns en 2½ schelling. 

 

Solvit. 

Petrus dictus die Moelner filius (dg: fi) quondam Willelmi dicti 

(dg: Vet) de Belver (dg: pe) duas pecias terre sitas in parochia 

de Doerne ad locum dictum Commer Straet quarum una inter 

hereditatem Elizabeth filie quondam Johannis Hagens ex uno et 

inter hereditatem Conegondis Grieten dochter ex alio (dg: et al) 

tendens cum uno fine ad hereditatem Johannis Moelner et altera 

inter hereditatem dicte Elizabeth ex uno et inter hereditatem (dg: 

investiti de Bak lib) puerorum domini Nijcholai investiti de Bekel! 

ex alio tendens cum uno fine ad communem plateam sunt site ut 

dicebat hereditarie (verbeterd uit: hereditatem) vendidit Henrico 

filio quondam Johannis de Os genero Henrici van den Scoer 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

fundi et duobus et dimidio solidis annuatim solvendis. Testes Sta 

et Ouden datum quarta post octavas penthecostes. 

 

BP 1176 f 188v 02 wo 12-06-1381. 

Johannes Hagen zv voornoemde Petrus Moelner verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. De brief overhandigen aan Johannes Staver. 

 

Johannes Hagen filius Petri Moelner predicti prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. Tradetur littera Johanni Staver. 

 

BP 1176 f 188v 03 vr 14-06-1381. 

Johannes van der Schant zvw Henricus van der Schant verkocht aan 

Henricus gnd Mertens soen van Stiphout de goederen, die waren van 

voornoemde wijlen Henricus, in Someren, bij de plaats gnd Geit Schoor 

Dijk, zoals Ludolphus gnd Ludolf zv Johannes gnd Bonen die als 

hoevenaar bezit, belast met grondcijnzen. 

 

Johannes van der Schant filius quondam Henrici van der Schant bona 

que fuerant dicti quondam Henrici (dg: dicta tGoet .) sita in 

parochia de Zoemeren prope locum dictum Gheijt Scoer Dijc cum 

omnibus et singulis dictorum bonorum attinentiis quocumque locorum 

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

sive sitis prout Ludolphus dictus Ludolf filius Johannis dicti 

Bonen tamquam colonus colere consuevit ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico dicto Mertens soen de Stiphout promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus dominorum 
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fundi exinde prius de jure solvendis. Testes Sta et Scilder datum 

in (dg: crastino) crastino sacramenti. 

 

BP 1176 f 188v 04 vr 14-06-1381. 

Johannes Scillinc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: van) Scillinc prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 188v 05 vr 14-06-1381. 

Henricus van de Kelder droeg over aan Henricus gnd Mertens soen van 

Stiphout een b-erfcijns van 30 pond, die Johannes van der Schant met 

Lichtmis in Someren, op de onderpanden, beurde, gaande uit goederen 

gnd te Geet Scharen Dijk, in Someren, welke cijns aan hem was 

overgedragen door voornoemde Johannes. 

 

Henricus de Penu hereditarium censum triginta librarum (dg: 

solvendum here) quem Johannes van der Schant solvendum habuit 

hereditarie purificatione et in Zoemeren tradendum supra bona 

infrascripta ex bonis dictis te Gheet Scaren Dijc sitis in 

parochia de Zoemeren atque ex attinentiis eorundem bonorum 

singulis et universis supportatum sibi a dicto Johanne prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico dicto Mertens soen #de 

Stiphout# cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 188v 06 vr 14-06-1381. 

Voornoemde Henricus Mertens soen beloofde aan Henricus van 

Goiderheijle verwer 26 Brabantse dobbel met Sint-Remigius aanstaande 

(di 01-10-1381) en 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1382) te leveren. 

 

Henricus Mertens soen predictus promisit Henrico de Goiderheijle 

#tinctori# XXVI Brabant dobbel ad Remigii proxime et unum modium 

siliginis #mensure de Busco# purificatione proxime persolvendum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 188v 07 vr 14-06-1381. 

Henricus Mertens soen van Stiphout beloofde aan Johannes van der 

Schant 85 gulden pieter met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381) 

te betalen. 

 

Henricus Mertens soen de Stiphout promisit Johanni van der Schant 

octuaginta quinque gulden peter (dg: se) seu valorem in auro ad 

Jacobi proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 188v 08 vr 14-06-1381. 

Voornoemde Henricus Mertens soen beloofde aan voornoemde Johannes van 

der Schant 64 gulden pieter met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-

1381) te betalen. 

 

Dictus Henricus Mertens soen promisit dicto Johanni van der Schant 

LXIIII gulden peter seu valorem in auro ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 188v 09 za 15-06-1381. 

Hr Theodericus Rover ridder, hr Arnoldus Rover ridder, Johannes zv 

Truda, Henricus Cnode, Ghisbertus van Vlochoven en Willelmus Coptiten 

beloofden aan Philippus Jozollo 600 oude Franse schilden, met Sint-

Jan aanstaande (ma 24-06-1381) te betalen, op straffe van 10. 
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Dominus (dg: Henricus) #Theodericus# Rover miles dominus Arnoldus 

Rover miles (dg: Emondus Rover) #Johannes filius Trude# Henricus 

Cnode et Ghisbertus de Vlochoven et Willelmus Coptiten promiserunt 

Philippo Jozollo sexcentos aude scilde Francie ad nativitatis (dg: 

Domini) Johannis proxime persolvenda sub pena X. Testes Boud et 

Scilder datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1176 f 188v 10 za 15-06-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 188v 11 za 15-06-1381. 

De broers Henricus en Godefridus, kvw Willelmus van Beest, 

Theodericus zvw Wellinus Ysebouts van Asten en Henricus van 

Dijegheden beloofden aan Johannes van de Kelder en Gerardus van 

Hemert knecht van Johannes gnd Molijmaker 44 Hollandse dobbel minus 7 

plakken met {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus (dg: et Willelmus fratres liberi .) Godefridus fratres 

liberi quondam Willelmi de (dg: Be) Beest (dg: He) Theodericus 

filius quondam Wellini Ysebouts de Asten Henricus de Dijegheden 

promiserunt (dg: Ger) Johanni de Penu et Gerardo de Hemert famulo 

Johannis dicti Molijmaker seu eorum alteri XLIIII Hollant dobbel 

minus septem placken ad. 

 

BP 1176 f 188v 12 za 15-06-1381. 

Johannes zv Goddinus gnd die Olijsleger verkocht aan Henricus zvw 

Henricus Scoteldreijer van der Hagehorst een hofstad in Hintham, 

tussen Cristianus met de Ymen enerzijds en voornoemde Henricus zvw 

Henricus gnd Scoteldreijer anderzijds. 

 

Johannes filius Goddini dicti die Olijsleger (dg: doi domum et 

aream) domistadium situm in Hijntam inter hereditatem Cristiani 

met de Ymen ex uno et inter hereditatem Henrici filii quondam 

Henrici dicti Scoteldreijer van der (dg: Hoe) Hagehorst ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico filio quondam Henrici 

Scoteldreijer promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Lonijs et Lijsscap datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1176 f 188v 13 do 20-06-1381. 

Theodericus zvw Johannes gnd Moelner verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Moelner prebuit (dg: et 

reportavit et cessit testes datum supra) reportavit. Testes Sta et 

Scilder datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1176 f 188v 14 za 15-06-1381. 

Johannes gnd Jans soen van Hees szv Willelmus Mijnnemere beloofde 

Willelmus van Ladonc schadeloos te houden van al het geld, dat 

voornoemde Johannes en Willelmus verschuldigd zijn aan Hubertus van 

Follant, wonend in Engeland, in de stad gnd Nordwijc. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes dictus Jans soen de Hees gener Willelmi Mijnnemere 

promisit super omnia quod ipse Willelmum de Ladonc a tota pecunia 

quam dicti Johannes et Willelmus debent et tenentur Huberto de 

Follant commoranti in Anglia in civitate dicto! Nordwijc ut dicebat 

indempnem servare. (dg: testes datum supra). Testes Lonijs et 



Bosch’ Protocol jaar 1381 01. 

 

268 

Lijsscap datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1176 f 188v 15 zo 16-06-1381. 

Ghiselbertus zv Theodericus gnd Vullinc gaf uit aan Walterus van 

Alphen zv Walterus van Alphen een huis en erf in Den Bosch, in de 

Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes Baten soen enerzijds 

en erfgoed van wijlen Walterus van Herpen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (1) een b-erfcijns van 18 schelling geld aan de 

infirmerie van het Groot Begijnhof in Den Bosch, (2) een b-erfcijns 

van 2½ schelling voornoemd geld aan de priesters van de Sint-Jans-

Kerk in Den Bosch, en thans voor (3) een n-erfcijns88 van 40 

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

andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis. 

 

Ghiselbertus filius Theoderici dicti Vullinc (dg: domistadium 

situm i) domum et aream sitam in Busco in vico dicto Peperstraet 

inter hereditatem quondam Johannis Baten soen ex uno et inter 

hereditatem quondam Walteri de Herpen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Waltero de Alphen filio Walteri de Alphen ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu XVIII 

solidorum monete infirmarie maioris curie beghinarum in Busco 

exinde solvendo atque pro hereditario censu duorum et dimidii 

solidorum dicte monete presbitris ecclesie sancti Johannis 

ewangeliste in Busco exinde solvendis dandis (dg: sibi ab) a 

primodicto Waltero etc atque pro hereditario censu XL solidorum 

monete predicte dando sibi ab alio hereditarie mediatim 

nativitatis Domini et mediatim Johannis et pro primo termino 

nativitatis Domini ex premissa promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Boud et 

Scilder datum dominica post sacramenti. 

 

BP 1176 f 188v 16 zo 16-06-1381. 

Willelmus van Cleve verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Cleve prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 188v 17 zo 16-06-1381. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Ghisbertus 12 Brabantse 

dobbel met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381), en 23 Brabantse 

dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Dictus Walterus promisit dicto Ghisberto XII Brabans dobbel seu 

valorem (dg: minus quarta parte tercia parte unius Brabans dobbel) 

ad Remigii proxime et (dg: XXVI) #viginti tres# Brabans dobbel 

(dg: seu valorem minus et et duas tercias partes unius Brabans 

dobbel) ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 188v 18 ma 17-06-1381. 

Hr Theodericus Rover ridder ev vrouwe Ermgardis dvw Petrus van 

Waderle verkocht aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem een 

b-erfcijns van 3 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penning gerekend of ander paijment even goed van 

waarde, met Sint-Martinus in de villa van Alem te betalen, gaande uit 

een kamp ter plaatse gnd in de Hoeve, naast land gnd die Geer, 5 

morgen groot, welke cijns Johannes gnd Teulnere poorter van Den Bosch 

gekocht had van Johannes zv Enghelradis van Alem en Ambrosius, Oda, 

Margareta en Elizabeth, kv Arnoldus gnd Stierken van Alem, welke 

                         
88 Zie → BP 1179 p 682v 02 do 08-05-1393, overdracht van de erfcijns 

van 40 schelling. 
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cijns nu aan voornoemde hr Theodericus Rover behoort. Lasten worden 

afgehandeld van de kant van hr Theodericus, voornoemde wijlen Petrus, 

voornoemde wijlen Johannes Teulnere, diens vrouw Elizabeth en erfg vw 

voornoemde Johannes Teulnere en diens vrouw Elizabeth. 

 

Dominus Theodericus Rover miles maritus et tutor legitimus ut 

asserebat domine (dg: M Erg) Ermgardis sue uxoris filie quondam 

Petri de Waderle annuum et hereditarium censum trium librarum 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis in ipso censu computato vel alterius pagamenti (dg: p eq) 

equeboni in valore solvendum anno quolibet in festo beati Martini 

(dg: he) hyemalis et in villa de Alem tradendum de campo quodam 

sito in loco dicto in de Hoeven iuxta terram dictam die Gheer 

quinque iugera terre continente quem censum Johannes dictus 

Teulnere burgensis in Buscoducis erga Johannem filium Enghelradis 

de Alem et liberos Arnoldi dicti Stierken de Alem scilicet 

Ambrosium eius filium Odam Margaretam et Elizabeth eius filias 

emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum dictus 

dominus Theodericus Rover nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Godefrido filio quondam Andree de Berlikem supportavit 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem et calangiam ex parte! et dicti quondam Petri atque ex 

parte dicti quondam Johannis Teulnere et Elizabeth #sue uxoris# et 

heredum quorumque eorundem quondam Johannis Teulnere et Elizabeth 

sue uxoris in dicto censu existentes seu eventuras deponere. 

Testes Lijsscap et Ouden datum secunda post sacramenti. 

 

BP 1176 f 188v 19 ma 17-06-1381. 

Herbertus gnd Hepken Cresianen soen van Wetten beloofde aan 

Laurencius Boijen 7½ Brabantse dobbel, een helft te betalen met Sint-

Remigius (di 01-10-1381) en de andere helft met Pasen aanstaande (06-

04-1382). 

 

Herbertus dictus Hepken (dg: p) Cresianen soen de Wetten promisit 

Laurencio Boijen septem et dimidium Brabant dobbel (dg: me) seu 

valorem mediatim Remigii et mediatim pasce proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 188v 20 di 18-06-1381. 

Johannes Ghijsbrechts soen alias gnd van Kuijc beloofde aan Johannes 

zv Henricus van Haren vleeshouwer 12 oude schilden met Sint-Jacobus 

aanstaande (do 25-07-1381) te betalen. 

 

Johannes Ghijsbrechts soen alias dictus de Kuijc promisit Johanni 

filio Henrici de Haren carnifici XII aude scilde ad Jacobi proxime 

persolvenda. Testes Lijsscap et Ouden datum tercia post 

sacramenti. 

 

BP 1176 f 188v 21 wo 19-06-1381. 

Ghisbertus van Maren verkocht aan Lambertus zvw Nijcholaus van 

Goederhoijle een n-erfcijns89 van 4 pond geld, een helft te betalen 

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

Kerstmis, gaande uit een huis90 en erf van verkoper in Den Bosch, in 

de Kerkstraat, tussen erfgoed van Petrus van Loen snijder enerzijds 

en erfgoed van Godefridus gnd Dachnode anderzijds, reeds belast met 

de hertogencijns en een b-erfcijns van 50 schelling voornoemd geld. 

 

                         
89 Zie → BP 1178 f 017r 08 di 04-02-1388, overdracht van de cijns. 
90 Zie → BP 1178 f 017ar 01 vr 24-04-1388, gericht aan onder meer 

huis en erf van Ghiselbertus van Maren. 
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Ghisbertus de Maren hereditarie vendidit Lamberto filio quondam 

Nijcholai van Goederhoijle hereditarium censum IIIIor librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

et pro primo termino nativitatis Domini ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Petri 

de Loen sartoris ex uno et inter hereditatem Godefridi dicti 

Dachnode ex alio ut dicebat promittens (dg: warandiam) super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis et hereditario censu quinquaginta 

solidorum dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Sta et Boud datum quarta post sacramenti. 

 

1176 mf5 E 06 f.189. 

 Quarta post sacramenti: woensdag 19-06-1381. 

 Tercia post sacramenti: dinsdag 18-06-1381. 

 in octavis ascensionis: donderdag 30-05-1381. 

 in crastino octavarum sacramenti: vrijdag 21-06-1381. 

 in octavis sacramenti: donderdag 20-06-1381. 

 

BP 1176 f 189r 01 wo 19-06-1381. 

Paulus Horenman bontwerker verkocht aan Arnoldus nzvw Tielmannus zvw 

Arnoldus Tielkens soen een kamer91 met ondergrond in Den Bosch, in de 

Kerkstraat92, tussen erfgoed van Johannes Ghier die Pasteijbecker 

enerzijds en erfgoed van Godefridus van Keeldonc anderzijds, aan hem 

verkocht door Gerardus gnd van Gheel die Spelmaker van Uijtrecht, 

belast met een cijns van 3 pond geld, hieruit door voornoemde Paulus 

verkocht. 

 

Paulus Horenman pellifex quandam cameram cum suo fundo sitam in 

Busco in vico ecclesie inter hereditatem Johannis Ghier die 

Pasteijbecker ex uno et inter hereditatem Godefridi de Keeldonc ex 

alio venditam sibi a Gerardo dicto de Gheel die Spelmaker de 

Uijtrecht prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo filio 

naturali quondam Tielmanni filii quondam Arnoldi Tielkens soen 

supportavit cum litteris (dg: et jure) et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu 

trium librarum monete exinde vendito a dicto Paulo. Testes Boud et 

Scilder datum quarta post sacramenti. 

 

BP 1176 f 189r 02 wo 19-06-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan de verkoper 15 Brabantse dobbel met 

Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XV Brabant dobbel ad Jacobi 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 189r 03 di 18-06-1381. 

Everardus van den Water maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 33 pond geld, aan hem verkocht door hr Albertus Buc. 

 

Everardus van den Water hereditarium censum XXX trium librarum 

monete venditum sibi a domino Alberto Buc prout in litteris monuit 

de tribus annis. Testes Boud et Scilder datum tercia post 

sacramenti. 

 

BP 1176 f 189r 04 do 30-05-1381. 

Jacobus gnd Stevens soen beloofde aan Matheus van Merlaer 21 

                         
91 Zie → BP 1176 f 222r 04 di 24-09-1381, verkoop van deze kamer. 
92 Zie ← BP 1176 f 172r 16 do 14-03-1381, hier lag ook een huis van 

Paulus Horenman. 
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Hollandse dobbel met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381) te 

betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Jacobus dictus Stevens soen promisit Matheo de Merlaer XXI Hollant 

dobbel seu valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes Sta et 

Scilder datum (dg: qu) in octavis ascensionis. 

 

BP 1176 f 189r 05 do 30-05-1381. 

Henricus zvw Rodolphus van Zulikem droeg over aan Henricus van 

Diegeden, tbv hem en zijn kinderen verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Margareta, 5/8 deel, dat aan hem en zijn zusters behoort, in de 

navolgende erfgoederen en cijnzen, in het gebied van Herpen, in 

Dedonem en in Langel, (1) een b-erfcijns van 28 schelling, 1 oude 

groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend, die een zekere Gelenberch, (2) een erfcijns van 20 

schelling voornoemd geld, die Petrus gnd Scilthouwer uit een hofstad 

in Dedonem, (3) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, die 

een zekere Wredeken van Nederlangel uit een hofstad in Nederlangel 

naast de kerk, (4) een b-erfcijns van 7 schelling voornoemd geld, die 

Theodericus Scoer uit een hofstad in Dedenem, (5) een b-erfcijns van 

8 schelling voornoemd geld en 4 cijnshoenderen, die Henricus Coensken 

uit een hofstad in Dedenem moet betalen, (6) 1 morgen land ter 

plaatse gnd Luisbroek, (7) ½ morgen land ter plaatse gnd Grevenveld, 

(8) ½ morgen land ter plaatse gnd op Dedemer Zand. 

 

Henricus filius quondam Rodolphi de Zulikem quinque octavas partes 

que ad se et ad suas sorores spectabant in hereditatibus et 

censibus infrascriptis (dg: infra) in territorio de Herpen in 

parochia de Dedonem #et in parochia de Langel# sitis et solvendis 

ut dicebat primo videlicet in annuo et hereditario censu (dg: tri 

quatuor librarum et trium solidorum) #XXVIII solidorum# grosso 

turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis 

(dg: de) computato (dg: so quem) quem quidam dictus Gelenberch et 

in hereditario censu XXti solidorum dicte monete #quem# Petrus 

dictus Scilthouwer ex domistadio sito in Dedonem et in hereditario 

censu XX solidorum dicte monete quem quidam dictus Wredeken de 

Nederlangel ex domistadio sito in Nederlangel iuxta ecclesiam et 

in hereditario censu VII solidorum dicte monete quem Theodericus 

Scoer ex domistadio sito in Dedenem (dg: s) atque in hereditario 

censu VIII solidorum dicte monete et quatuor pullorum censualium 

quem (dg: ..) Henricus [C]oensken (dg: solve) ex domistadio sito 

in Dedenem solvere tenetur annuatim item in uno iugero terre sito 

in loco dicto Luijsbroec et in dimidio iugero terre sito in loco 

dicto Grevenvelt et in dimidio iugero terre sito in loco dicto op 

Dedemer Sant ut dicebat scilicet dividendo dictos census et 

hereditates in (dg: he) octo partes equales quinque ex hiis 

hereditarie supportavit Henrico de Diegeden ad opus sui et ad opus 

liberorum suorum ab eodem et Margareta quondam sua uxore pariter 

genitorum promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte sui et sorum coheredum deponere tali condicione quod 

dictus Henricus de Dijegeden dictas quinque partes ad suam vitam 

integraliter possidebit post eius decessum ad dictos liberos 

eiusdem Henrici de Dijgeden integraliter devolvendas. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 189r 06 vr 21-06-1381. 

Henricus van Dijegeden en zijn dochters Elizabeth, Margareta en 

Mechtildis beloofden aan Arnoldus Berwout zvw Arnoldus Berwout een 

n-erfcijns van 5 pond geld, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, 

gaande uit geheel voornoemde erfgoederen en cijnzen. Henricus 
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afwezige zv eerstgenoemde Henricus zal, zodra hij teruggekeerd is, 

deze cijns beloven en Willelmus onmondige zv eerstgenoemde Henricus 

zal, zodra hij meerderjarig is, deze cijns eveneens beloven. 

 

Henricus de Dijegeden Elizabeth Margareta et Mechtildis eius filie 

cum tutore promiserunt #indivisi super omnia# se daturos et 

soluturos Arnoldo Berwout filio quondam Arnoldi Berwout 

hereditarium censum quinque librarum monete hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradere ex dictis (dg: h) integris 

hereditatibus et censibus promiserunt insuper cum tutore super 

habita et habenda sufficientem et quod ipse Henricum filium 

primodicti Henrici absentem (dg: quamcito ad pa) #quamcito ad 

patriam redierit# et Willelmum filium primodicti quondam Henrici 

adhuc impuberem existentem quamcito ad annos pubertatis pervenerit 

dicto Arnoldo (dg: dictum Arnoldum) censum quinque librarum iuxta 

modum predictum faciet promittere et eorum bona obligare faciet. 

Testes (dg: Boud et Scilder datum in crastino octavarum 

sacramenti) Testes Boud et Scilder datum in crastino octavarum 

sacramenti. 

 

BP 1176 f 189r 07 do 20-06-1381. 

Katherina dvw Lambertus van Dijessen droeg over aan Amelius zvw 

Elijas szv Petrus Sobbe, tbv hem en Petrus, Henricus, Arnoldus en 

Elijas, bv voornoemde Amelius, en Elizabeth, sv voornoemde Amelius, 

een stuk land gnd dat Eppenbrake, in Moergestel, tussen Petrus gnd 

Croede enerzijds en Petrus zv Henricus van Spulle anderzijds, aan hem 

uitgegeven door Gerardus zvw Gerardus gnd Brentghen, belast met de 

pacht en de voorwaarden in de brief vermeld. 

 

Katherina filia quondam Lamberti de Dijessen #cum tutore# peciam 

terre (dg: ad se spectantem) dictam communiter dat Eppenbrake 

sitam in parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter hereditatem 

Petri dicti Croede ex uno et inter hereditatem Petri filii Henrici 

(dg: Hen) de Spulle ex alio datam sibi ad pactum a Gerardo filio 

quondam Gerardi dicti Brentghen prout in litteris hereditarie 

supportavit (dg: Henrico) Amelio filio quondam Elije genero Petri 

Sobbe (dg: -n) ad opus sui et ad opus Petri Henrici Arnoldi et 

Elije fratrum dicti Amelii #et Elizabeth eius sororis# cum 

litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte deponere exceptis paccione et condicionibus 

in dictis litteris contentis. Testes (dg: dat) Sta et Scilder 

datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1176 f 189r 08 do 20-06-1381. 

Anthonius zvw Nijcholaus gnd Colijn nzv Johannes gnd Thonijs Vinsot 

maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 14 pond geld, 

met Sint-Remigius-Belijder te betalen, gaande uit een kamp gnd Veren 

Gesen Hoeve, 10 morgen groot, in Geffen, welke cijns voornoemde 

wijlen Nijcholaus verworven had van hr Johannes Koc van Nederijnen 

ridder, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Anthonius filius quondam Nijcholai dicti Colijn filii naturalis 

Johannis dicti Thonij[s] Vinsot (dg: q) hereditarium censum (dg: 

quadragin) quatuordecim librarum monete solvendum hereditarie in 

festo beati Remigii confessoris de quodam campo dicto communiter 

Veren Ghesen Hoeve X iugera terre continente sito in parochia de 

Gheffen quem censum dictus quondam (dg: Nij) Nijcholaus erga 

dominum Johannem Koc de Nederijnen militem acquisiverat prout in 

litteris (dg: mon) et quem nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 189r 09 do 20-06-1381. 

Reijmboldus zvw Johannes gnd Reijmbouts soen van Gheffen droeg over 

aan Willelmus Maes soen 1½ roeden land, die waren van Rodolphus van 

Tula, in Geffen, ter plaatse gnd Vrede, achter de sloot gnd die 

Nieuwe Grave, naast wijlen Walterus gnd Emonts soen, strekkend vanaf 

voornoemde sloot gnd die Nieuwe Grave tot aan een sloot gnd die 

Veiren Grave. 

 

Reijmboldus filius quondam Johannis dicti (dg: Re) Reijmbouts soen 

de Gheffen unam et dimidiam virgatas terre dictas communiter 

roeden que fuerant Rodolphi de Tula sitas in parochia de Gheffen 

in loco dicto Vrede retro fossatum dictum die Nuwen Greve contigue 

iuxta hereditatem Walteri quondam dicti Emonts soen tendentes a 

dicto fossato die Nuwen Greve vocato usque (dg: d) ad fossatum die 

Veiren Greve vocatum ut (dg: here) dicebat hereditarie supportavit 

Willelmo Maes soen promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 189r 10 do 20-06-1381. 

Godefridus zvw Gerardus gnd van der Lulsdonc deed tbv Johannes van 

Audenhoven afstand van een beemd in Oirschot, ter plaatse gnd 

Spoordonk, tussen hr Jordanus Brant enerzijds en wijlen Johannes gnd 

Moelner van Straten anderzijds. Voornoemde Godefridus behoudt een 

erfpacht van ½ mud rogge, die hij en zijn moeder Beatrix jaarlijks 

hieruit beuren. 

 

Solvit. 

Godefridus filius quondam Gerardi dicti van der Lu#l#sdonc super 

(dg: pecia) prato sito in parochia de Oerscot in loco dicto 

Spoerdonc inter hereditatem domini Jordani Brant ex uno et inter 

hereditatem #quondam# Johannis dicti Moelner de Straten ex alio 

(dg: ad) ut dicebat ad opus Johannis de Audenhoven renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

salva tamen dicto Godefrido hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis quam Beatrix mater dicti Godefridi et dictus Godefridus 

annuatim ex dicto prato habent solvendam ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 189r 11 do 20-06-1381. 

Willelmus van der Hoernic beloofde aan Henricus van Vessem 15 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Willelmus van der Hoernic promisit Henrico de Vessem XV aude 

scilde ad nativitatis Domini proxinme persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 189r 12 do 20-06-1381. 

Adam zvw Johannes van Hijnen de oudere en Johannes zvw Johannes van 

Hijnen de jongere beloofden aan Johannes Stierken, gedurende 4 jaar, 

elk jaar met Sint-Martinus, 12 Hollandse dobbel te betalen. 

 

Adam filius quondam Johannis de Hijnen #senioris# et Johannes (dg: 

eius frater) #filius quondam Johannis de Hijnen junioris# 

promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Johanni 

Stierken ad spacium quatuor annorum (dg: pro a festo) proxime 

futurorum anno quolibet eorundem quatuor annorum XII Hollant 

dobbel ad Martini persolvenda et primo termino Martini proxime. 

Testes datum supra. 
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BP 1176 f 189r 13 do 20-06-1381. 

Petrus van Bruggen maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 40 schelling geld, gaande uit een hoeve, ter plaatse gnd 

Wilshuizen, die was van Rodolphus gnd Vespertijt. 

 

Petrus de Bruggen hereditarium censum XL solidorum monete quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie ex quodam manso sito in loco 

dicto communiter Wilshuzen qui fuerat Rodolphi dicti Vespertijt 

monuit de tribus annis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 189r 14 do 20-06-1381. 

Hermannus gnd van Bijstervelt en zijn vrouw Elizabeth van den Amer wv 

Johannes gnd Metten Theus soen verkochten aan Johannes nzvw 

voornoemde Johannes Metten Theus soen ¼ deel, behorend aan voornoemde 

Elizabeth, in de helft, waarin voornoemde wijlen Johannes Metten 

Theus soen was overleden, van een huis, tuin, boomgaard en kamp, in 

Veghel, tussen Henricus Middeleer enerzijds en Jacobus van den Amer 

anderzijds. 

 

Hermannus dictus de Bijstervelt maritus legitimus ut asserebat 

Elizabeth (dg: sue ux) van den Amer sue uxoris (dg: f) relicte 

quondam Johannis dicti Metten Theus soen et dicta (dg: -s) 

Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore quartam partem ad dictam 

Elizabeth spectantem hereditario jure in (dg: hereditatibus et 

terris pratis pascuis agris et ceteris terris in quibus quondam 

Johannes Metten Theus soen decessit quocumque locorum in) in 

medietate #in# qua (dg: ad) dictus quondam Johannes Metten Theus 

soen decessit (dg: .) domus orti pomerii et campi sitorum in 

parochia de Vechel inter (dg: communitatem ex uno Jac et inter) 

hereditatem Henrici Middeleer ex uno et inter hereditatem Jacobi 

van den Amer ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni 

#naturalis# filii dicti quondam Johannis Metten Theus soen 

promittentes warandiam et obligationem (dg: deponere) ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 189r 15 do 20-06-1381. 

Voornoemde Hermannus gnd van Bijstervelt en zijn vrouw Elizabeth van 

den Amer wv Johannes gnd Metten Theus soen droegen over aan 

voornoemde Johannes nzvw voornoemde Johannes Metten Theus soen het 

vruchtgebruik, dat voornoemde Elizabeth heeft, in ¾ deel van 

voornoemde helft, waarin voornoemde wijlen Johannes Metten Theus soen 

was overleden, van voornoemd huis, tuin, boomgaard en kamp. 

 

Dictus Hermannus de Bijstervelt maritus legitimus ut asserebat 

dicte Elizabeth et dicta Elizabeth cum eodem ut supra usufructum 

dicte Elizabeth competentem in tribus quartus partibus dicte 

medietatis #in# qua (dg: ad) dictus quondam Johannes Metten Theus 

soen decessit domus orti pomerii et campi predictorum 

supportaverunt dicto Johanni filio naturali dicti quondam Johannis 

Metten Theus soen promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 189r 16 do 20-06-1381. 

Voornoemde Johannes nzvw Johannes Metten Theus soen beloofde aan 

voornoemde Elizabeth een lijfpacht van 27 lopen koren, voor de helft 

rogge en voor de andere helft gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in 

Veghel te leveren, gaande uit al zijn goederen. De brief overhandigen 

aan Henneken van Gemert. 

 

Dictus Johannes filius naturalis promisit super habita et habenda 

se daturum et soluturum dicte Elizabeth vitalem pensionem XXVII 
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lopinorum (dg: s) bladi mediatim siliginis et mediatim ordei 

mensure de Vechel anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non 

ultra purificatione et in parochia de Vechel tradendam ex omnibus 

suis bonis habitis et habendis et c[um mortua] fuit. Testes datum 

supra. Traditur (dg: Joh) Henneken de Gemert. 

 

1176 mf5 E 07 f.189v. 

 in octavis sacramenti: donderdag 20-06-1381. 

 

BP 1176 f 189v 01 do 20-06-1381. 

Henricus Blous van Zeelst beloofde aan Theodericus Berwout 50 

Hollandse mottoen na maning te betalen. 

 

Henricus (dg: Blo) Blous de Zeelst promisit Theoderico Berwout L 

Hollant (dg: dob) mottoen ad monitionem persolvendos. Testes Sta 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 189v 02 do 20-06-1381. 

Petrus gnd Lommelman beloofde aan Elizabeth dvw Willelmus van Welle 

wv Alardus gnd Rademaker een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 

kamp van voornoemde Petrus, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Vorstenbos, tussen Ghevardus van den Vorstenbossche enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, en uit alle andere goederen van voornoemde 

Petrus. Ze is dienstmaagd van hr Johannes Ghijskens. 

 

Petrus dictus Lommelman promisit super omnia habita et habenda se 

daturum et soluturum Elizabeth filie quondam Willelmi de Welle 

relicte quondam Alardi dicti Rademaker vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte 

Elizabeth et non ultra purificatione et in Busco tradere ex domo 

et orto et campo dicti Petri sitis in parochia de Nijsterle in 

loco dicto Vorstenbossche inter hereditatem Ghevardi van den 

Vorstenbossche ex uno et inter communem plateam ex alio et ex 

ceteris bonis omnibus et singulis dicti Petri habitis et habendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis et cum mortua fuerit. 

Testes datum supra. Est famula domini Johannis Ghijskens. 

 

BP 1176 f 189v 03 do 20-06-1381. 

Arnoldus van Cloechoven verkocht aan Bernijerus Andries soen een 

n-erfcijns van 8 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

kamp in Berlicum, ter plaatse gnd die Hasselse Kamp, tussen Jacobus 

van Engelant enerzijds en kvw Willelmus van den Yvenlaer anderzijds, 

reeds belast met 7 penning hertogencijns. 

 

Arnoldus de Cloechoven hereditarie vendidit Bernijero Andries soen 

hereditarium censum octo librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex quodam prato sito in parochia de Berlikem in 

loco dicto die Hasselsche Camp inter hereditatem Jacobi de 

Engelant ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi 

van den Yvenlaer ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis septem 

denariis census domino duci exinde solvendis prius et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 189v 04 do 20-06-1381. 

Theodericus van der Vest beloofde aan Johannes zvw Henricus Veren 

Yden soen van Os 39 Hollandse dobbel mottoen met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1381) te betalen. 
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Theodericus van der Vest promisit super omnia Johanni filio 

quondam Henrici Veren Yden soen de Os XXXIX Hollant dobbel mottoen 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 189v 05 do 20-06-1381. 

Aleijdis dvw Arnoldus gnd Blomelinc van Os droeg over aan Gerardus 

van den Horst een b-erfcijns van 5 schelling, in een b-erfcijns van 

40 schelling, gaande uit (1) de helft van een huis en erf, in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, (2) een ledig erfgoed in een straatje 

dat loopt van de Hinthamerstraat naar de Windmolenberg, welke cijns 

van 40 schelling Margareta van Osse begijn gekocht had van Franco 

Herinc vleeshouwer. 

 

Aleijdis filia quondam Arnoldi dicti Blomelinc de Os cum tutore 

hereditarium censum quinque solidorum ad se spectantem in 

hereditario censu quadraginta solidorum solvendo annuatim et 

hereditarie (dg: in) #ex# medietate domus et aree site in Busco in 

vico dicto Hijnthamstrate ac de area vacua sita in viculo tendente 

de dicto vico versus Wijmmolenbergh (dg: a latere) quem censum XL 

solidorum Margareta de Osse begina erga Franconem Herinc 

carnificem emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo van den Horst cum litteris et jure promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes (dg: datum supra) Sta et Scilder datum in octavis 

sacramenti. 

 

BP 1176 f 189v 06 do 20-06-1381. 

Bodo gnd van Herlaer beloofde aan Henricus van den Velde 7 mud rogge, 

Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Bodo dictus de Herlaer promisit Henrico van den Velde septem 

modios siliginis mensure de Busco ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 189v 07 do 20-06-1381. 

Katherina gnd van Mechelen dvw Petrus van Beke smid gaf uit aan 

Johannes nzv Wautgherus van Sweensberch een huis93 en erf in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus van Hedel 

enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Febeken anderzijds, welk huis 

en erf voornoemde wijlen Petrus van Beke gekocht had van Jacobus van 

Den Bosch, diens vrouw Luca dvw Johannes van Rode mesmaker, en 

Johannes zv Berta, welk huis en erf aan voornoemde Katherina, toen ze 

weduwe was, en aan haar zusters Enghelberna en Yda, gekomen was na 

overlijden van voornoemde wijlen Petrus, en welk huis en erf 

voornoemde Katherina nu bezit; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen 

in de brief vermeld, en thans voor een n-erfcijns94,95 van 4 pond 

geld, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over 1 jaar (di 24-06-

1382). Voornoemde Katherina en haar zoon Reijnerus zvw Arnoldus 

Hessel beloofden lasten af te handelen. Henricus die Bije zvw 

Johannes Bije van Driel ev Yda dvw Petrus van Beke stemde toe in deze 

uitgifte. Voornoemde Reijnerus zvw Arnoldus Hessel beloofde dat zijn 

zuster Margareta in zal stemmen. 

 

                         
93 Zie → BP 1177 f 041r 01 do 09-04-1383, Henricus gnd Zeelmaker zvw 

Henricus Zeelmaker droeg dit huis over; hij had gekocht van Johannes 

nzv Wautgherus van Sweensberch. 
94 Zie → BP 1177 f 330r 01 wo 02-01-1387, overdracht van de helft van 

de cijns. 
95 Zie → BP 1175 f 084r 05 do 30-01-1393, overdracht van de helft van 

de cijns. 
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Katherina #dicta de Mechelen# filia quondam Petri de Beke fabri 

cum tutore domum et aream sitam in Busco ad aggerem vici 

Vuchtensis inter hereditatem Henrici de Hedel et inter hereditatem 

Henrici dicti Febeken quas domum et aream dictus quondam Petrus de 

Beke erga Jacobum de Busco Lucam eius uxorem filiam quondam 

Johannis de Rode cutellificis et Johannem filium Berte emendo 

acquisiverat prout in litteris et quas domum (dg: d) et aream 

dicta Katherina sibi et Enghelberne et (dg: He) Yde suis sororibus 

de morte dicti quondam Petri in sede (dg: sue) viduitatis dicte 

Katherine successione adolutas esse dicebat et quas domum et aream 

dicta Katherina nunc ad se spectare dicebat dedit ad hereditarium 

censum (dg: Petro) Johanni filio naturali Wautgheri de Sweensberch 

#cum dictis litteris et jure# ab eodem hereditarie possidendas pro 

censibus in dictis litteris contentis dandis etc atque pro 

hereditario censu quatuor librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Johannis et pro primo termino nativitatis 

Johannis proxime ultra annum ex premissis promittentes cum tutore 

et cum ea Reijnerus filius quondam Arnoldi Hessel filii olim dicte 

Katherine indivisi (dg: warandiam et ob) ratam servare et 

obligationem et impeticionem #aliam# ex parte sui et quorumcumque 

heredum dicti quondam Petri de Beke deponere et alter repromisit. 

Quo facto Henricus die Bije filius quondam Johannis Bije de Driel 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde sue uxoris filie 

quondam Petri de Beke predicti dicte donationi ad censum suum 

adhibuit (dg: censum) consensum et assensum et promittens co..c.. 

dictam donationem ad censum ratam servare. Quo facto dictus 

Reijnerus filius quondam Arnoldi Hessel promisit super omnia quod 

ipse Margaretam soror eiusdem Reijneri dicte donationi ad censum 

faciet consentire et ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 189v 08 do 20-06-1381. 

Petrus Wouters soen van Dijnter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Wouters soen de Dijnter prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 189v 09 do 20-06-1381. 

Henricus zv Johannes gnd Weijlen soen van Os beloofde aan Gheza van 

Goch wv Henricus gnd Weijlen Andries soen een lijfrente van 1 

Hollandse dobbel, gaande uit alle goederen van eerstgenoemde 

Henricus. De brief overhandigen aan Petrus van Goch. 

 

Henricus filius Johannis dicti Weijlen soen #de Os# promisit super 

omnia habita et habenda se daturum et soluturum Gheze de Goch 

relicte quondam Henrici dicti Weijlen Andries soen vitalem 

pensionem unius Hollant dobbel seu valorem anno quolibet ad vitam 

dicte Gheze Martini ex omnibus bonis (dg: d) primodicti Henrici 

habitis et habendis quoque sitis et cum mortua fuerit etc. Testes 

datum supra. Tradetur littera Petro de Goch. 

 

BP 1176 f 189v 10 do 20-06-1381. 

Lambertus gnd van den Eghelvoert verkocht aan Gerardus Mesmaker zvw 

Henricus van Vessem een b-erfcijns van 51 schelling geld en 1 zwarte 

tournose, die Theodericus gnd Bonnics soen van Hedel en zijn vrouw 

Yda beloofd hadden aan voornoemde Lambertus, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis, tuin en eusel in Boxtel, ter plaatse gnd 

Tongeren, tussen Henricus gnd Tonghelaer enerzijds en Gerardus zv 

Arnoldus gnd Ghenen anderzijds. 

 

Lambertus dictus van den Eghelvoert hereditarium censum 

quinquaginta unius solidorum monete #et unum! nigrum Turonensem 
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denarium# quem Theodericus dictus Bonnics soen de Hedel et Yda 

eius uxor promiserunt se daturos et soluturos dicto Lamberto 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto ac pascua dicta 

communiter eeusel sita in parochia de Bucstel in loco dicto 

Tongheren inter hereditatem Henrici dicti Tonghelaer ex uno et 

inter hereditatem Gerardi filii Arnoldi dicti (dg: dicti) Ghenen 

ex alio prout in litteris hereditarie vendidit Gerardo Mesmaker 

filio quondam Henrici de Vessem supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 189v 11 do 20-06-1381. 

Willelmus zvw Johannes gnd Roetart van Broeghel verkocht aan 

Goeswinus zv Willelmus gnd Reijnsen soen van Broeghel (1) 1/3 deel in 

een erfgoed gnd Gelookt, in Breugel, tussen Willelmus Zikens soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, geheel het erfgoed belast met 

een b-erfcijns van 7 schelling kleine zwarte tournosen en een 

erfcijns van 40 schelling, geld van Breugel, (2) 1/3 deel in een 

beemd gnd die Vloebeemd, in Breugel, tussen het water gnd die Beke 

enerzijds en de akkers aldaar anderzijds, geheel de beemd belast met 

een b-erfcijns van 20 schelling. 

 

Solvit VIII plack. 

Willelmus filius quondam Johannis dicti Roetart de Broeghel 

terciam partem ad se spectantem #in hereditate dicta Geloect sita# 

in parochia de Broegel inter hereditatem Willelmi Zikens soen ex 

uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio atque 

terciam partem ad se spectantem in prato dicto die Vloebeemt sito 

in predicta parochia inter (dg: he) aquam dictam die Beke ex uno 

et inter (dg: here) agros ibidem ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Goeswino filio Willelmi dicti Reijnsen soen de Broeghel 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario 

censu XXti solidorum ex dicto integro prato et hereditario censu 

septem solidorum nigrorum Turonensium denariorum parvorum et 

hereditario censu XL solidorum monete de Broeghel ex dicta integra 

hereditate Geloect vocata solvendis annuatim ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 189v 12 do 20-06-1381. 

Ludovicus zvw Johannes Roetart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Lod) Ludovicus (dg: d) filius quondam Johannis Roetart 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 189v 13 do 20-06-1381. 

Walterus gnd Coelbornre beloofde aan Jacobus van Os wollenklerenwever 

30 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te 

betalen. 

 

Walterus dictus Coelbornre prmisit (dg: Jac dicto) Jacobo de Os 

textori laneorum XXXta Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 189v 14 do 20-06-1381. 

Mathijas gnd Scotelwriter zvw Amelius van der Donc gaf uit aan 

Johannes van Woenssel een stuk land met gebouwen, 1 zesterzaad rogge, 

Bossche maat, groot, in Schijndel, tussen Conegondis Mathijs 

enerzijds en Johannes die Laet anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg tot aan eerstgenoemde Mathijas; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in de kerk van 
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Schijndel te leveren. 

 

Mathijas solvit 3 plack. Joh solvit 4 plack. 

Mathijas dictus Scotelwriter filius quondam Amelii van der Donc 

peciam terre unum (dg: modium) #sextarium# siliginis mensure de 

Busco in semine capientem sitam in parochia de Scijnle inter 

hereditatem Conegondis Mathijs ex uno et inter hereditatem 

Johannis die Laet ex alio tendentem a communi platea ad 

hereditatem primodicti Mathije simul cum edificiis in dicta pecia 

terre consistentibus ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Johanni de Woenssel ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificatione et (dg: supra) in 

ecclesia de Scijnle tradenda ex premissa promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 189v 15 do 20-06-1381. 

Rutgherus van den Beirgulen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rutgherus van den Beirgulen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 189v 16 do 20-06-1381. 

Gerardus Scaden zvw Henricus van Os verkocht aan de broers Johannes 

en Henricus, kvw Johannes van der Assmit, een stuk land in Empel, ter 

plaatse gnd aan die Assmit, tussen Cristianus Roggen enerzijds en kvw 

voornoemde Johannes van der Assmit anderzijds, belast met 14 schreden 

sloot. De brief aan een van beiden overhandigen. 

 

Gerardus Scaden filius quondam Henrici de Os peciam terre sitam in 

parochia de Empel in loco dicto aen die Assmit inter hereditatem 

Cristiani Roggen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis van der Assmit ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni et Henrico fratribus liberis dicti quondam Johannis van 

der Assmit promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

quatuordecim passibus dictis screden fossati ad hanc de jure quos 

dicti emptores in bona disposicone servare promiserunt super 

omnia. Testes datum supra. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1176 f 189v 17 do 20-06-1381. 

Gerardus Bauderics en Arnoldus van Buchoven beloofden aan Henricus 

van Leende snijder 116 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1381) te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Gerardus Bauderics Arnoldus de Buchoven promiserunt Henrico de 

Leende sartori C et sedecim Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 189v 18 do 20-06-1381. 

Lambertus Lexus beloofde aan zijn zuster Margareta van Aken 20 

Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Lambertus Lexus promisit Margarete (dg: sue so) de Aken sue sorori 

XX Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

1176 mf5 E 08 f.190. 

 in octavis sacramenti: donderdag 20-06-1381. 

 in crastino octavarum sacramenti: vrijdag 21-06-1381. 
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BP 1176 f 190r 01 do 20-06-1381. 

Johannes van Dijest snijder szv Theodericus gnd Loden soen van Empel 

verkocht aan Gerardus Scaden zvw Henricus van Os huis96 en erf in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes gnd Vijfvoet97 

enerzijds en erfgoed van Johannes zv Reijnerus Kul anderzijds, belast 

met (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld 

aan Johannes de Rike, (3) een b-erfcijns van 10 schelling geld, (4) 

een b-erfcijns van 10 schelling oude pecunia aan de priesters van de 

Sint-Jan in Den Bosch. 

 

Johannes de Dijest sartor gener Theoderici dicti Loden soen de 

Empel domum et aream sitam in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Johannis dicti Vijfvoet ex uno et inter hereditatem 

Johannis filii Reijneri Kul ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo Scaden filio quondam Henrici de Os promittens 

warandiam (dg: se) et obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis hereditario censu XL solidorum monete Johanni de Rike et 

hereditario censu X solidorum monete et hereditario censu X 

solidorum antique pecunie presbitris ecclesie sancti Johannis de 

Busco exinde solvendis. Testes Sta et Scilder datum in octavis 

sacramenti. 

 

BP 1176 f 190r 02 do 20-06-1381. 

(dg: Mijchael van Breda). 

 

(dg: Mijchael de Breda). 

 

BP 1176 f 190r 03 do 20-06-1381. 

Voornoemde Johannes van Dijest snijder beloofde aan Gerardus Scaden 

zvw Henricus van Os een stuk dijk te onderhouden, dat behoort aan 

erfgoederen van wijlen Jacobus Scaden, ter plaatse gnd Diependijk, 

tussen de dijk van wijlen Willelmus Vrancken enerzijds en de dijk van 

Thomas gnd Stinen soen anderzijds. 

 

Johannes de Dijest sartor predictus promisit super omnia Gerardo 

Scaden filio quondam Henrici de Os quod ipse Johannes peciam 

aggeris que ad hereditates Jacobi quondam Scaden spectare 

dinoscitur sitam in loco dicto Dijependijc inter (dg: he) aggerem 

quondam Willelmi Vrancken ex uno et inter (dg: here) aggerem Thome 

dicte Stinen soen ex alio ut dicebat perpetue in bona disposcione 

tenebit et observabit sic quod dicto Gerardo et suis heredibus et 

bonis et heredibus quondam Jacobi Scade predicti dampna exinde non 

eveniant quovismodo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190r 04 do 20-06-1381. 

Ghibo van Maren, Gerardus Bauderics en Bodo zvw Henricus Matheus soen 

beloofden aan Johannes zvw Bruijstinus van Andel snijder 1½ last 

haring, met Sint-Michael aanstaande (zo 29-09-1381) in Schonen, ter 

plaatse gnd Busscher Vit, te leveren. Zo niet, dan zullen zij de 

haring met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) in Den Bosch leveren, 

voor risico van de debiteuren, waarbij de vrachtkosten voor 

voornoemde Johannes zijn. 

 

Ghibo de Maren Gerardus Bauderics et Bodo filius quondam Henrici 

Matheus soen promiserunt Johanni filio quondam Bruijstini de Andel 

sartori unum et dimidium last allecium (dg: ab) plenorum etc #et 

bene coadunatorum dictarum gepact# (dg: et in Schon) ad festum 

                         
96 Zie → BP 1176 f 251v 02 za 29-03-1382 (1), ovedracht van het huis. 
97 Zie ← BP 1176 f 089r 25 di 19-07-1379, Hermannus Loeden soen 

verkocht een huis aan Johannes gnd Vijfvoet. 
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Mijchaelis proxime persolvendum (dg: per) et in Schone in loco 

dicto Busscher Vit tradendum et si dicto termino ibidem non dicta 

alleca non fuerint deliberata extunc dicti debitores dicta alleca 

deliberabunt nativitatis (dg: in) Domini proxime in Busco sub 

periculis dictorum debitorum et in expensis naularum dicti 

Johannis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190r 05 do 20-06-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190r 06 do 20-06-1381. 

Gerardus Scaden zvw Henricus van Os verkocht aan Johannes van Dijest 

snijder szv Theodericus gnd Loden soen van Empel (1) een hofstad in 

Meerwijk, tussen Thomas Stinen soen enerzijds en Hilla Roelofs 

anderzijds, (2) een stuk land, gelegen aan het eind van voornoemde 

hofstad, tussen Willelmus van Bakel enerzijds en Heijlwigis Caelwarts 

anderzijds. 

 

(dg: Henr) Gerardus Scaden filius quondam Henrici de Os 

domistadium situm in Merewijc inter hereditatem Thome Stinen soen 

ex uno et inter hereditatem Hille Roelofs ex alio atque peciam 

terre sitam ad finem dicti domistadii inter hereditatem Willelmi 

de Bakel ex uno et inter hereditatem Heijlwigis Caelwarts ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Dijest sartori genero 

Theoderici dicti Loden soen de Empel promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190r 07 do 20-06-1381. 

Johannes van Breda zv Ghibo van Eijcke, voornoemde Ghibo van Eijcke 

en Johannes van Eijcke de oudere bv voornoemde Ghibo beloofden aan 

Willelmus van Hees, tbv de stad Den Bosch, dat, ingeval de stad als 

gevolg van onachtzaamheid van eerstgenoemde Johannes, in een erfgoed 

van Den Bosch gnd ten Vitte, in Schonen, schade heeft, die schade te 

vergoeden, voorzover die met twee getuigen wordt aangetoond. 

 

Johannes de Breda filius Ghibonis de Eijcke Ghibo de Eijcke 

predictus Johannes de Eijcke senior fratrer dicti Ghibonis 

promiserunt super omnia Willelmo de Hees ad opus oppidi de Busco 

quod si contingat dicto oppido de Busco per negligenciam (dg: d) 

primodicti Johannis #seu ex parte eiusdem# in quadam hereditata 

dicti oppidi de Busco dicta communiter ten Vitte sita in Schonen 

dampna #seu pericula# evenire seu pati quod extunc dicti debitores 

huiusmodi dampna et pericula dicto oppido refundent et 

restaurabunt et dictum oppidum exinde relevabunt prout et in 

quantum dictum oppidum de Busco seu receptores pro tempore dicti 

oppidi huiusmodi dampna et pericula poterint probare et dicere per 

testimonium duorum oppidanorum de Busco. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190r 08 do 20-06-1381. 

De twee eersten zullen de derde schadeloos houden. 

 

Duo primi servabunt tercium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190r 09 do 20-06-1381. 

Voornoemde Johannes van Breda zv Ghibo van Eijcke, voornoemde Ghibo 

van Eijcke en Johannes van Eijcke de oudere bv voornoemde Ghibo 

beloofden aan Willelmus van Hees, tbv hem en Johannes van Erpe, 49 

gulden pieter en 16 plakken met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-
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1381) te betalen. 

 

Dicti tres promiserunt Willelmo de Hees ad opus sui et ad opus 

Johannis de Erpe quadraginta novem gulden peter et XVI placken ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190r 10 do 20-06-1381. 

De twee eersten zullen de derde schadeloos houden. 

 

Duo primi servabunt (dg: a) tercium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190r 11 do 20-06-1381. 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker en zijn broer Lambertus beloofden aan 

Rijcoldus Borchgreve 16 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1381) te betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Keelbreker et Lambertus eius frater 

promiserunt Rijcoldo Borchgreve XVI aude scilde #monete regis# 

Francie seu valorem ad Remigii proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 190r 12 do 20-06-1381. 

Henricus zv Zebertus gnd Wever van Berlikem verkocht aan Nijcholaus 

gnd Coel Keelbreker en zijn broer Lambertus een n-erfcijns van 4 pond 

geld, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit een stuk land 

in Berlicum, tussen Godefridus Meus soen enerzijds en Luta mv 

voornoemde Godefridus anderzijds. Verkoper en met hem Zebertus die 

Wever beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd een lijfpacht98 

van 1 mud rogge, op het leven van Katherina Poeldoncs dochter. 

 

(dg: Zeb) Henricus filius Zeberti dicti Wever de Berlikem 

hereditarie vendidit Nijcholao #dicto Coel# Keelbreker et Lamberto 

suo fratri hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie mativitatis Domini et (verbeterd uit: ex) in Busco 

tradendum ex pecia terre sita in parochia de Berlikem inter 

hereditatem Godefridi Meus soen ex uno et inter hereditatem Lute 

matris dicti Godefridi ex alio ut dicebat promittentes et cum eo 

Zebertus die Wever predictus indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepta vitali pensione unius modii 

siliginis ad vitam Katherine Poeldoncs dochter exinde prius 

solvenda et sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190r 13 vr 21-06-1381. 

Petrus gnd Hillen soen van Loe van Erpe en Arnoldus Hoernken 

beloofden aan Jacobus Coptiten zvw Gerardus Coptiten 6 oude schilden 

met Sint-Jan over een jaar (di 24-06-1382) en 20 oude schilden met 

Sint-Jan over 3 jaar (vr 24-06-1384) te betalen. 

 

Petrus dictus Hillen soen van (dg: de Er) Loe de Erpe et Arnoldus 

Hoernken promiserunt Jacobo Coptiten filio quondam Gerardi 

Coptiten sex aude scilde a nativitatis #Johannis# proxime ultra 

annum et XXti aude scilde a nativitatis Johannis proxime ultra tres 

annos persolvenda. Testes Sta et Lonijs datum in crastino 

octavarum sacramenti. 

 

                         
98 Zie → VB 1799 f 091r 06, ma 11-01-1395, Katherijn dochter wilner 

Jans Poeldoncs was gericht aen een stuc lants gelegen in die prochi 

van Berlikem in een stat geheijten Onderstal tusschen den erven Luten 

geheijten Meus ende tusschen den erve Godevarts geheijten Meus soen 

overmids gebrecke van lijfpensien die Katherijn vors dair aen. 
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BP 1176 f 190r 14 vr 21-06-1381. 

De eerste zal Arnoldus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit (dg: al) Arnoldum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190r 15 vr 21-06-1381. 

Theodericus van der Vest beloofde aan Ghibo Kesselman 17¼ Hollandse 

dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Theodericus van der Vest promisit Ghiboni Kesselman XVII Hollant 

dobbel et quartam partem unius Hollant dobbel ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190r 16 vr 21-06-1381. 

Johannes zvw Henricus van Zeghenworp, Ghibo Keijot, zijn broer 

Henricus Keijot, Goeswinus zvw Rutgherus Mutsart, Conrardus gnd Arts 

soen en Bartholomeus gnd Meus Weghen soen beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 90 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 

01-10-1381; 9+31+31+30+1=102 dgn) te betalen, op straffe van 6. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Zeghenworp Ghibo Keijot 

Henricus Keijot eius frater Goeswinus filius quondam Rutgheri 

Mutsart Conrardus dictus Arts soen Bartholomeus dictus Meus Weghen 

soen promiserunt Philippo Jozollo etc nonaginta (dg: sc) aude 

scilde (dg: Fr) monete regis Francie ad Remigii proxime 

persolvenda sub pena sex (dg: aude). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190r 17 vr 21-06-1381. 

Johannes zvw Henricus van Zeghenworp en Goeswinus zvw Rutgherus 

Mutsart beloofden aan Ghibo Keijot, zijn broer Henricus Keijot, 

Conrardus Arts soen en Bartholomeus gnd Meus Weghen soen 90 oude 

Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381) te 

betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Ghibo en Henricus of 

aan een van hen. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Zeghenworp et Goeswinus filius 

quondam Rutgheri Mutsart promiserunt Ghiboni Keijot Henrico Keijot 

eius fratri Conrardo Arts soen et Bartholomeo dicto Meus Weghen 

soen nonaginta aude scilde Francie ad Remigii proxime persolvenda. 

Testes datum supra. Tradetur littera dictis Ghi et Henrico seu 

eorum alteri. 

 

BP 1176 f 190r 18 vr 21-06-1381. 

Johannes gnd Watermael zvw Nijcholaus gnd Boudens soen van den Water 

deed tbv zijn broer Boudewinus afstand van (1) een erfgoed dat 

behoorde tot de goederen gnd ten Griesven, ter plaatse gnd Griensven, 

te weten een stuk land aldaar, tussen Albertus zvw Albertus van 

Scijnle wollenklerenwever enerzijds en Henricus van den Westlake 

anderzijds, (2) een stuk eusel aldaar, tussen wijlen voornoemde 

Nijcholaus enerzijds en kvw voornoemde Albertus en Rutgherus Hutman 

anderzijds, (3) 3½ morgen land gelegen op de plaats gnd Dungen, ter 

plaatse gnd in die Hodonk, zoals deze 3½ morgen behoorden aan 

voornoemde wijlen Nijcholaus, (4) iets meer dan ½ morgen land, ter 

plaatse gnd die Dungen, ter plaatse gnd Kluikints Beemd, (5) 1 morgen 

land ter plaatse gnd in die Korthoeve, ter plaatse gnd Kepkens Kamp, 

(6) een b-erfcijns van 1 oude schild, die voornoemde wijlen 

Nijcholaus beurde gaande uit een erfgoed gnd Tetenheuvel en een 

erfgoed gnd Kontrose, in Hijnen, (7) 1 morgen land ter plaatse gnd 

Dungen, ter plaatse gnd Griensven, tussen Henricus van der Westlaken 
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enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

(dg: Boudewinus et) Johannes dictus Watermael (dg: fratres liberi) 

#filius# quondam Nijcholai dicti Boudens soen van den Water (dg: 

palam recognoverunt se divisonem hereditariam mutuo fecisse de 

quibusdam bonis ad se spectantibus ut dicebant mediante qua 

divisione) #super (dg: quibusdam bo)# quadam hereditate (dg: -s) 

que ad bona dicta ten Griesvenne spectare solebant! site! (dg: s) 

ad locum dictum Griensvenne videlicet pecia (dg: -m) terre sita 

(dg: -m)  ibidem inter hereditatem Alberti filii quondam Alberti 

de Scijnle textoris laneorum ex uno et inter hereditatem Henrici 

van den Westlake ex alio cum attinentiis eiusdem pecie terre 

singulis et universis atque (dg: quandam partem) #super quedam 

pars!# hereditatis dicte communiter eeusel site ibidem inter 

hereditatem #quondam# Nijcholai (dg: filii) predicti ex uno et 

inter (dg: hereditatem) hereditates liberorum dicti quondam 

Alberti et Rutgheri Hutman ex alio item (dg: tres tres et) #super# 

tribus et dimidio iugeribus terre sitis supra locum dictum Dongen 

in loco dicto in die (dg: Donc) Hodonc prout huiusmodi IIIJ iugera 

terre spectabant ad dictum quondam Nijcholaum item dimidio iugero 

terre et modicum plus situm! in loco dicto die Dongen in loco dicto 

Cluijkijnts Beemt cum suis attinentiis prout ibidem est situm item 

#super# uno iugero terre sito #in# loco dicto #in# die 

#Cort#hoeven in loco dicto Kepkens Camp item #super# hereditario 

censu (dg: -s) unius aude scild quem dictus quondam Nijcholaus 

solvendum habuit hereditarie ex hereditate dicta Tetenhoevel et ex 

hereditate dicta Controsche sitis in Hijnen item super uno jugero 

terre sito in loco dicto Dongen ad locum dictum Griensvenne inter 

hereditatem Henrici van der Westlaken ex! et inter (dg: he) 

communem plateam ex alio ut dicebat et super jure ad opus 

Boudewini sui fratris renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: et s). Testes Boud et 

Scilder datum in crastino octavarum sacramenti. 

 

1176 mf5 E 09 f.190v. 

 in crastino octavarum sacramenti: vrijdag 21-06-1381. 

 in crastino nativitatis Johannis: dinsdag 25-06-1381. 

 Quinta post nativitatis Johannis: donderdag 27-06-1381. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 01-07-1381. 

 

BP 1176 f 190v 01 vr 21-06-1381. 

Boudewinus zvw Nijcholaus gnd Boudens soen van den Water deed tbv 

zijn broer Johannes Watermael afstand van (1) de helft, eertijds van 

voornoemde wijlen Nijcholaus, van een kamp ter plaatse gnd Dungen, 

tussen de gemene weg enerzijds en erfgoed gnd Oude Hoeve anderzijds, 

van welk kamp de andere helft behoort aan Theodericus Kepken, (2) een 

erfpacht van 2 mud rogge, die Johannes van Meijelsfoert aan 

voornoemde Boudewinus en diens voornoemde broer Johannes Watermael 

leverde, gaande uit erfgoederen in Liemde, (3) een stenen huis en erf 

van voornoemde wijlen Nijcholaus, in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Baseldonkse Brug naar Windmolenberg, met wegen, (4) een 

b-erfcijns van 3 pond geld, die Egidius Willems soen aan voornoemde 

wijlen Nijcholaus betaalde, gaande uit een erfgoed ter plaatse gnd 

Dungen, ter plaatse gnd in het Litse Veld. 

 

Boudewinus filius quondam Nijcholai dicti Boudens soen van den 

Water super medietate que fuerat dicti quondam Nijcholai cuiusdam 

campi prati siti ad locum dictum Dongen inter communem plateam ex 

uno et inter hereditatem dictam (dg: dicta) s Auden Hoeve ex alio 

et de quo campo reliqua medietas spectat ad Theodericum Kepken 

item super hereditaria paccione duorum modiorum siliginis quam 
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Johannes #de# Meijelsfoert dicto Boudewino et Johanni Watermael 

suo fratri solvere tenentur hereditarie ex hereditatibus sitis in 

Lijemde item super domo lapidea et area dicti quondam Nijcholai 

sita in Busco (dg: iux) in vico tendente a (dg: ?vico) ponte dicto 

die Baseldoncsche Brugge versus Wijnmolenberch cum suis viis 

universis item super hereditario censu trium librarum monete quem 

Egidius Willems soen dicto quondam Nijcholao solvere consuevit ex 

hereditate sita supra (dg: s) locum dictum Donghen in loco dicto 

(dg: L) int Litsche Velt ut dicebat et super jure ad opus dicti 

Johannis Watermael sui fratris renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Boud et 

Scilder datum in crastino octavarum sacramenti. 

 

BP 1176 f 190v 02 di 25-06-1381. 

Henricus Koevoet zvw Godefridus gnd Ponder van Straten verkocht aan 

Theodericus Berwout een n-erfcijns99 van 6 pond geld, een helft te 

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

stuk land gnd die Braak, in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen 

Willelmus Colen soen enerzijds en Henricus Moelner anderzijds, belast 

met een b-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Oirschot. 

 

Henricus Koevoet (dg: de Straten) filius quondam Godefridi dicti 

Ponder de Straten hereditarie vendidit Theoderico Berwout 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex pecia terre dicta die 

Brake sita in parochia de Oerscot in loco dicto Straten inter 

hereditatem Willelmi Colen soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici Moelner ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem (dg: de) aliam deponere excepta 

hereditaria paccione decem et octo lopinorum siliginis mensure de 

Oerscot annuatim exinde prius de jure solvenda et sufficientem 

facere. Testes Lijsscap et Scilder datum in crastino nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1176 f 190v 03 di 25-06-1381. 

Jacobus Vos van Berze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Vos de Berze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190v 04 di 25-06-1381. 

Johannes zvw Bruijstinus van Andel en zijn broer Theodericus 

beloofden aan Conrardus gnd Coen Piets soen van Oijen 26 oude 

schilden van Frankrijk of Vlaanderen met Lichtmis te betalen. 

 

Johannes filius quondam Bruijstini de Andel et Theodericus eius 

frater promiserunt (dg: Com) Conrardo dicto Coen Piets soen de 

Oijen XXVI aude scilde Francie vel Flandrie seu valorem ad 

purificationis persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190v 05 do 27-06-1381. 

Henricus zv Henricus Paedse verklaarde ontvangen te hebben van 

Johannes Heirt 12½ oude schild in afkorting van 50 oude schilden, die 

voornoemde Johannes Heirt beloofd had aan Arnoldus Noude Ghijsekens 

soen. 

 

(dg: dominus Lo) Henricus filius Henrici Paedse palam recognovit 

se recepisse a Johanne Heirt XII et dimidium aude scilt in 

abbreviationem L aude! quos dictus Johannes Heirt promisit Arnoldo 

Noude Ghijsekens soen (dg: de) in litteris scabinorum de Busco ut 

                         
99 Zie → BP 1177 f 209v 11 zo 15-10-1385, overdracht van de erfcijns. 
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dicebat promittens dictum Johannem de dictis XII et dimidio aude 

scilde indempnem servare. Testes Sta et Lijsscap datum quinta post 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1176 f 190v 06 do 27-06-1381. 

Johannes Heirt maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Arnoldus van den Hoernic zvw Willelmus van 

den Hoernic met zijn goederen. 

 

Johannes Heirt omnes vendiciones et alienaciones factas ab Arnoldo 

van den Hoernic filio quondam Willelmi van den Hoernic cum suis 

bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190v 07 do 27-06-1381. 

Johannes Boegart van Os ev Katherina dvw Henricus gnd van der Heijden 

verkocht aan Barnierus van Erpe een b-erfpacht van 4 lopen rogge, 

Bossche maat, die kv Elizabeth gnd Zanders met Lichtmis moeten 

leveren aan voornoemde Johannes, gaande uit 6 lopen roggeland, in 

Oss, ter plaatse gnd in Donkelaar, tussen Johannes zvw Johannes 

Gruijter van Os enerzijds en voornoemde kv Elizabeth Zanders 

anderzijds, welke pacht aan eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw 

Katherina gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde 

Katherina. 

 

Johannes Boegart de Os maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie quondam Henrici dicti van der Heijden 

hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de 

Busco quam (dg: Eliz) liberi Elizabeth dicte Zanders (dg: solv) 

dicto Johanni solvere tenentur hereditarie purificatione ex sex 

lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Os in loco dicto in 

Donckelaer inter hereditatem Johannis filii quondam Johannis 

Gruijter de Os ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum 

dicte Elizabeth Zanders ex alio et quam paccionem primodictus 

Johannes sibi et dicte sue uxori de morte quondam parentum dicte 

Katherine successione est advoluta ut dicebat hereditarie vendidit 

Barniero de Erpe promittens warandiam et obligationem in paccione 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190v 08 do 27-06-1381. 

Wautgherus van Casteren verkocht aan Elijas gnd van Over die Aa een 

erfpacht van 1½ mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Boxtel te 

leveren, gaande uit een huis en tuin in Boxtel, ter plaatse gnd 

Kasteren, op de plaats gnd Zanendonk, tussen Eligius gnd Loij van 

Casteren bv verkoper enerzijds en Gerardus van Leemputten anderzijds, 

reeds belast met 2 schelling gemeen geld aan de grondheer. 

 

Solvit. 

Wautgherus de Casteren hereditarie vendidit Elije dicto van Over 

die Aa hereditariam paccionem unius et dimidii modii (dg: s) ordei 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Bucstel 

tradendam ex domo et orto sito in parochia de Bucstel (dg: in 

....... jurisdictione de L) ad locum dictum Casteren supra locum 

dictum Zanendonc inter hereditatem Eligii dicti Loij de Casteren 

fratris dicti venditoris ex uno et inter hereditatem Gerardi de 

Leemputten ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duobus solidis communis pagamenti 

domino fundi exinde prius solvendis promittens super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190v 09 do 27-06-1381. 

Ghibo van Vorne zvw Rutgherus gnd Zas droeg over aan Aleijdis wv 
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Ghibo Zange, tbv haar en haar kinderen verwekt door Ghibo Zange, de 

helft, die behoorde aan wijlen Ghibo gnd Zange, in een hofstad in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus van Helmont 

enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes gnd Zoemer anderzijds, te 

weten de helft richting de stad Den Bosch, welke helft eerstgenoemde 

Ghibo gekocht100 had van jkr graaf van Megen, schout in Den Bosch, als 

door voornoemde wijlen Ghibo Zange verbeurde goederen. 

 

Ghibo de Vorne filius quondam Rutgheri dicti Zas medietatem que ad 

Ghibonem quondam dictum Zange spectabat in domistadio sito in 

Busco in aggere vici Vuchtensis inter hereditatem Henrici de 

Helmont ex uno et inter hereditatem quondam Johannis dicti Zoemer 

ex alio scilicet illam medietatem que sita est versus oppidum de 

Buscoducis (dg: venditam) quam medietatem primodictus Ghibo 

tamquam (dg: de) bona demerita quod exponetur verboert per dictum 

(dg: di) quondam Ghibonem Zange erga domicellum comitem de Megen 

scultetum in Buscoducis tamquam erga scultetum et ex parte et 

nomine domini nostri ducis et domine nostre duxisse Brabantie 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Aleijdi relicte dicti quondam Ghibonis Zange (dg: cum litteris et 

al) ad opus sui et ad opus liberorum a dicta Aleijde et quondam 

Ghibone Zange pariter genitorum cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190v 10 do 27-06-1381. 

Johannes gnd Rover van Vladeracken droeg over aan Nijcholaus gnd van 

Stakenborch, tbv hem, zijn vrouw Gertrudis dvw Johannes Snider en kv 

voornoemde Nijcholaus en Gertrudis, alle goederen die aan Theodericus 

gnd Kijtsart gekomen waren na overlijden van zijn grootmoeder 

Ermgardis evw Nijcholaus gnd van Stakenborch, resp. die aan hem 

zullen komen na overlijden van zijn grootvader, voornoemde 

Nijcholaus, welke goederen Heijmericus van Alphen gekocht had van 

voornoemde Theodericus, en welke goederen voornoemde Johannes Rover 

vernaderd had van voornoemde Heijmericus van Alphen. 

 

Johannes dictus Rover de Vladeracken omnia et singula bona que 

Theoderico dicto Kijtsart de morte quondam Ermgardis sue avie 

uxoris quondam(!) Nijcholai dicti de Stakenborch jure successionis 

hereditarie sunt advoluta et post mortem dicti Nijcholai sui avi 

successione advolventur ubicumque locorum consistentia sive sita 

que bona Heijmericus de Alphen erga dictum Theodericum emendo 

acquisiverat et que bona omnia dictus Johannes Rover erga dictum 

Heijmericum de Alphen pre modum redempcionis e jure proximitatis 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Nijcholao ad opus #sui# et ad opus Gertrudis sue uxoris filie 

quondam Johannis Snider et ad opus liberorum ab eisdem Nijcholao 

et Gertrude pariter genitorum et generandorum cum litteris #et 

aliis# et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere tali condicione annexa quod dicti Nijcholaus et 

Gertrudis seu eorum alter diutius vivens dicta bona possidebit 

seu(!) ipsorum amborum decessum ad dictos eorum liberos 

integraliter devolvenda. Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 190v 11 do 27-06-1381. 

Rutgherus Pijn van Derenborch beloofde Rutgherus zvw Henricus Veren 

Yden soen van Os en Rutgherus zv Johannes van Derenborch schadeloos 

te houden van 32 Roosken mottoen, die voornoemde Rutgherus, Rut en 

                         
100 Zie ← BP 1176 f 178v 14 do 11-04-1381, verkoop van de helft van de 

hofstad. 
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Rutgherus beloofd hadden aan Gerardus gnd Uden soen. De brief 

overhandigen aan een van beiden, die het eerst komt. 

 

Solvit 2 plack. 

Rutgherus Pijn de Derenborch promisit super omnia quod ipse 

Rutgherum filium quondam Henrici Veren Yden soen de Os et 

Rutgherum filium Johannis de Derenborch indempnes servabit a XXXII 

Roesken mottoen (dg: pro) quos dicti Rutgherus Rut et Rutgherus 

promiserunt! Gerardo dicto Uden soen !promiserant coram scabinis de 

Os ut dicebat. Testes datum supra. Tradetur littera (dg: primo) 

alteri eorum primo venienti. 

 

BP 1176 f 190v 12 do 27-06-1381. 

Hr Theodericus Rover ridder en Theodericus Rover zv hr Emondus Rover 

ridder beloofden aan Arnoldus Stamelart van de Kelder 44 oude 

schilden met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te betalen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles et Theodericus Rover filius domini 

Emondi Rover militis promiserunt Arnoldo Sta de Penu XLIIII aude 

scilde #seu valorem# ad Martini proxime persolvenda. Testes Lonijs 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 190v 13 do 27-06-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 190v 14 do 27-06-1381. 

(dg: Johannes die Rademaker van Hal). 

 

(dg: Johannes die Rademaker de Hal). 

 

BP 1176 f 190v 15 do 27-06-1381. 

Willelmus van Bruggen verkocht aan Johannes die Rademaker van Hal de 

helft van een stukje beemd in Boxtel, ter plaatse gnd dat Halbroek, 

tussen Goeswinus van Hal enerzijds en kinderen van der Strijpt 

anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft 

van deze beemd, belast met lasten. 

 

Solvit. 

Willelmus de Bruggen #medietatem# particule prati site in parochia 

de Bucstel in loco dicto dat Halbroec inter hereditatem Goeswini 

de Hal ex uno et inter hereditatem liberorum van der Strijpt ex 

alio et que medietas annuatim dividitur contra reliquam (dg: d) 

medietatem eiusdem particule prati ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni die Rademaker de Hal promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis oneribus exinde de jure solvendis. Testes Sta et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 190v 16 ma 01-07-1381. 

Johannes gnd Heijnen soen verkocht aan Goeswinus zv Elizabeth wv 

Andreas gnd Henssen soen, tbv voornoemde Elizabeth, (1) de helft van 

een hofstad, die eertijds was van Reijmboldus gnd Margarden soen, in 

Oss, ter plaatse gnd in het Loeveld, tussen hr Egidius Meijssen soen 

enerzijds en Willelmus Delijen soen anderzijds, te weten de helft 

naast voornoemde hr Egidius, (2) een kamp, gelegen aan het eind van 

voornoemde helft, tussen voornoemde hr Egidius enerzijds en 

voornoemde Elizabeth anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg. De brief overhandigen aan voornoemde! Goeswinus Snellen. 
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Johannes dictus Heijnen soen #medietatem# domistadii quod fuerat 

olim Reijmboldi dicti Margarden soen siti in parochia de Os (dg: 

di) in loco dicto (dg: int) int Loevelt inter hereditatem domini 

Egidii Meijssen soen ex uno et inter hereditatem (dg: W) Willelmi 

Delijen soen ex alio scilicet illam medietatem que sita est 

contigue iuxta hereditatem dicti domini Egidii et quoddam campum 

situm ad finem dicte medietatis inter hereditatem dicti domini 

Egidii ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte quondam 

Andree dicti Henssen soen ex alio tendens cum uno fine ad communem 

plateam ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Gode) Goeswino filio 

dicte Elizabeth ad opus eiusdem Elizabeth promittens warandiam et 

obligtionem deponere tamquam de allodio. Testes Lijsscap et 

Scilder datum secunda post Petri et Pauli. Traditur (dg: di) 

littera dicto! Goeswino Snellen. 

 

1176 mf5 E 10 f.191. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 01-07-1381. 

 

BP 1176 f 191r 01 ma 01-07-1381. 

Leonius van de Kelder en Hogardus gnd Hogart van Erpendonk beloofden 

aan Johannes van Risen 43½ Brabantse dobbel101 met Sint-Jan aanstaande 

(di 24-06-1382) te betalen. 

 

Leonius de Penu et Hogardus dictus Hogart (dg: de B) de Erpendonc 

promiserunt Johanni de Risen XLIII et dimidium Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes 

Lijsscap et Scilder datum secunda post (dg: m) Petri et Pauli. 

 

BP 1176 f 191r 02 ma 01-07-1381. 

Gerardus van Berkel gaf uit aan Yseboldus van Asten de navolgende 

erfgoederen, gelegen in Asten, (1) een stuk land tussen Willelmus van 

Roesven enerzijds en die van Papendonc anderzijds, (2) een stuk land 

ter plaatse gnd Aan de Laarbroek, tussen voornoemde Yseboldus 

enerzijds en Thomas van den Bovenberch anderzijds, (3) een stuk land 

op de plaats gnd Vloskloten, tussen voornoemde Yseboldus enerzijds en 

voornoemde Willelmus anderzijds, (4) een stuk land aldaar, tussen 

Johannes gnd Colen enerzijds en Johannes Kerneer anderzijds, (5) een 

stuk land tussen hr Ywanus priester enerzijds en Johannes Arts soen 

anderzijds, (6) een stuk land tussen Johannes verwer van Eijndoven 

enerzijds en Henricus van Astappen? anderzijds, (7) een stuk land 

tussen Petrus Jans soen van Helmont enerzijds en wijlen Johannes van 

Hal anderzijds, (8) een beemd naast de dijk enerzijds en het water 

gnd die Aa anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes gnd Colen, 

zoals deze beemd behoorde tot de goederen gnd te Per; de uitgifte 

geschiedde voor een erfpacht van 4 mud rogge, maat van Asten, met 

Lichtmis in Asten, op de goederen te Per, te leveren. 

 

Gerardus de Berkel hereditates infrascriptas sitas in parochia de 

Asten primo videlicet peciam terre sitam #inter hereditatem# 

Willelmi de (dg: Roesw) Roesven ex uno et inter hereditatem 

illorum de Papendonc ex alio item peciam terre sitam ad locum 

dictum (dg: Laerdonc) Aen dLaerbroec inter hereditatem Yseboldi de 

Asten ex uno et inter hereditatem (dg: et in) Thome van den 

Bovenberch ex alio item peciam terre sitam supra locum dictum 

Vloscloten inter hereditatem dicti Yseboldi ex uno et inter 

hereditatem dicti Willelmi ex alio item peciam terre sitam inter 

hereditatem Johannis dicti Colen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Kerneer ex uno item peciam terre sitam inter hereditatem 

                         
101 Zie → BP 1177 f 011r 11 do 11-12-1382, overdracht 

schuldbekentenis. 
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domini Ywani presbitri ex uno et inter inter hereditatem Johannis 

Arts soen ex alio item peciam terre sitam inter hereditatem 

Johannis tinctoris de Eijndoven ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Astappen? ex alio item peciam terre sitam inter 

hereditatem Petri Jans soen #de Helmont# ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis de Hal ex alio item (dg: pratum) 

pratum situm in dicta parochia (dg: sita) iuxta aggerem ex uno et 

inter aquam dictam die Aa ex alio tendens cum uno fine ad 

hereditatem Johannis dicti Colen prout huiusmodi pratum situm est 

et ad bona dicta te Per spectare consuevit ut dicebat dedit ad 

herdditarium pactum dicto Yseboldo ab eodem hereditarie 

possidendas pro #hereditaria paccione# (dg: d) quatuor modiroum 

siliginis mensure de Asten danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in Asten supra bona te (dg: Pere) Per tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 191r 03 ma 01-07-1381. 

Voornoemde Yseboldus beloofde aan voornoemde Gerardus 41½ Brabantse 

dobbel en 2 mud 1 lopen rogge, maat van Asten, met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1382) te leveren. 

 

Dictus Yseboldus promisit dicto Gerardo XLI et dimidium Brabant 

dobbel (dg: ad pur) et duos modios et unum lopinum siliginis 

mensure de Asten ad purificationem proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 191r 04 ma 01-07-1381. 

Voornoemde Gerardus van Berkel gaf uit aan Henricus van der Rijt van 

Asten de navolgende erfgoederen, gelegen in Asten, (1) een kamp gnd 

die Kemmenade, tussen een gemene dijk enerzijds en Theodericus Snoec 

van Herende anderzijds, met rondom sloten, (2) een stuk land, tussen 

Arnoldus gnd Doernken enerzijds en Thomas van den Laer anderzijds, 

(3) een stuk land op de plaats gnd Lichtheze, tussen wijlen Johannes 

verwer van Eijndoven enerzijds en wijlen Metta Heijnkens anderzijds, 

(4) een stuk land aldaar, tussen voornoemde Arnoldus Doernkens 

enerzijds en erfgoed behorend aan de heerlijkheid Asten anderzijds, 

(5) een stuk land aldaar tussen Willelmus van Roesven enerzijds en 

Thomas van den Bovenberch anderzijds, (6) een stuk land ter plaatse 

gnd Aan Geen Laarbroek, tussen die van der Papendonc enerzijds en 

Mathijas gnd Custers soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Asten, met Lichtmis in Asten, 

op de goederen gnd te Per, te leveren. 

 

Dictus Gerardus #hereditates infrascriptas sitas in parochia de 

Asten# unum campum dictum die Kemmenade situm (dg: in parochia de 

Asten) inter communem aggerem ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Snoec de Herende ex alio cum suis fossatis circumquaque 

coadiacentibus item peciam terre sitam inter hereditatem Arnoldi 

dicti Doernken ex uno et inter hereditatem Thome van den Laer ex 

alio item peciam terre sitam supra locum dictum Lichtheze inter 

hereditatem (dg: Joh) quondam Johannis tinctoris de Eijndoven ex 

uno et inter hereditatem quondam Mette Heijnkens ex alio item 

peciam terre sitam ibidem inter hereditatem dicti Arnoldi 

Doernkens ex uno et inter hereditatem spectans ad (dg: do) 

dominium de Asten ex alio item peciam terre sitam ibidem inter 

hereditatem Willelmi de Roesven ex uno et inter hereditatem Thome 

van den Bovenberch ex alio item peciam terre sitam ad locum dictum 

Aen Gheen Laerbroec inter hereditatem illorum van der Papendonc ex 

uno et inter Mathije dicti Custers #soen# ex alio ut dicebat dedit 

ad hereditariam apccionem Henrico van der Rijt de Asten ab eodem 
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hereditarie possidendas pro hereditaria paccione duorum et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Asten danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in Asten supra bona dicta (dg: d) te Per tradenda 

ex premissis promittens warandiam et obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 191r 05 ma 01-07-1381. 

Voornoemde Henricus en Yseboldus van Asten beloofden aan voornoemde 

Gerardus 30 Brabantse dobbel en 1½ mud rogge, maat van Asten, met 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) te leveren. 

 

Dictus Henricus et Yseboldus de Asten promiserunt dicto Gerardo 

XXX Brabant dobbel et unum et dimidium modios siliginis mensure de 

Asten ad purificationem proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 191r 06 ma 01-07-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 191r 07 ma 01-07-1381. 

Voornoemde Gerardus van Berkel gaf uit aan Andreas Lijsscap de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Asten, (1) een stuk land, ter 

plaatse gnd aan Geen Nootboom, tussen Arnoldus Doernkens enerzijds en 

de gemeint anderzijds, (2) een stuk land, gelegen achter de kerk 

aldaar, tussen Willelmus van Roesvenne enerzijds en Heijlwigis van 

der Heijden anderzijds, (3) een stuk land en aangelegen tuin, op de 

gemene akkers, tussen voornoemde Andreas Lijsscap enerzijds en 

Yseboldus van Asten anderzijds, (4) een stuk land, tussen Mathijas 

gnd die Custers soen enerzijds en kinderen van Hal anderzijds, (5) 

een beemd naast de dijk van Asten, tussen voornoemde dijk enerzijds 

en wijlen Johannes van Hal anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2 

kapoenen en een erfpacht van 16 lopen rogge, maat van Asten, met 

Lichtmis in Asten, op de goederen gnd te Per, te leveren. 

 

Dictus Gerardus hereditates infrascriptas sitas in parochia de 

Asten primo videlicet peciam terre sitam (dg: aen) #ad# locum 

dictum aen Gheen Notboem inter hereditatem Arnoldi Doernkens ex 

uno et inter (dg: here) communitatem ex alio item peciam terre 

sitam retro ecclesiam ibidem inter hereditatem Willelmi de 

Roesvenne ex uno et inter hereditatem Heijlwigis van der Heijden 

ex alio item peciam terre (dg: sitam iuxta .) et ortum ei 

adiacentem sitos supra communes agros inter hereditatem Andree 

Lijsscap ex uno et inter hereditatem Yseboldi de Asten ex alio 

item peciam terre sitam inter hereditatem Mathije dicti die 

Custers soen ex uno et inter hereditatem liberorum de Hal ex alio 

item pratum situm iuxta aggerem de Asten inter eundem aggerem ex 

uno et inter hereditatem quondam Johannis de Hal ex alio ut 

dicebat (dg: he) dedit ad hereditariam paccionem dicto Andree 

Lijsscap ab eodem hereditarie possidendas pro duob[us] caponibus 

et hereditaria paccione sedecim lopinorum siliginis mensure de 

Asten dandis sibi ab alio hereditarie purificatione et in Asten 

supra !dicta te Per tradendis (dg: ad) ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 191r 08 ma 01-07-1381. 

Voornoemde Andreas beloofde aan voornoemde Gerardus 15 Brabantse 

dobbel en 9 lopen rogge, maat van Asten, met Lichtmis aanstaande (zo 
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02-02-1382) te leveren. 

 

Dictus Andreas promisit dicto Gerardo XV Brabant dobbel et novem 

lopinos siliginis mensure de Asten ad purificationem proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 191r 09 ma 01-07-1381. 

Voornoemde Gerardus van Berkel gaf uit aan Johannes Buckinc de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Asten, (1) een stuk land, ter 

plaatse gnd Aan Geen Smijssen Streep, tussen erfgoed van de heer van 

Asten enerzijds en Theodericus van der Heijden anderzijds, (2) een 

stuk land, ter plaatse gnd die Hezeakker, tussen Thomas van den Kaer 

enerzijds en erfgoed behorend aan de kerk van Asten anderzijds, (3) 

een stuk land, op de plaats gnd Kranenbraak, tussen erfgoed van de 

heer van Asten enerzijds en Johannes van den Rosendael anderzijds, 

(4) een stuk land, op de plaats gnd Endenpoel, tussen voornoemde 

Thomas van den Kaer enerzijds en Theodericus Snoec van Herende 

anderzijds, (5) een stuk beemd gnd des Pedellers Beemd, tussen 

Mathijas gnd des Custers soen enerzijds en het water gnd die Aa 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 10 lopen 

rogge, maat van Asten, met Lichtmis in Asten, op de goederen gnd ten 

Per, te leveren. De brief van voornoemde Johannes overhandigen aan 

Thomas van den Kaer. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus (dg: peciam terre sitam in parochia de A) 

hereditates infrascriptas sitas in parochia de Asten primo 

videlicet (dg: u) peciam terre sitam ad locum dictum Aen Gheen 

Smijssen Strepe inter hereditatem domini de Asten ex uno et inter 

hereditatem Theoderici van der Heijden ex alio item peciam terre 

sitam ad locum dictum die Hezeacker inter hereditatem Thome van 

den Kaer ex uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de 

Asten ex alio item peciam terre sitam supra locum dictum 

Cranenbraec inter hereditatem domini #de# Asten ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Rosendael ex alio item peciam terre 

sitam supra locum dictum Endenpoel inter hereditatem dicti Thome 

van den Kaer ex uno et inter hereditatem Theoderici Snoec de 

Herende ex alio item peciam prati dictam des Pedellers Be[em]t 

inter hereditatem Mathije dicti des Custers soen ex uno et inter 

(dg: hereditatem) aquam dictam die Aa ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni Buckinc ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione decem lopinorum siliginis 

mensure de Asten danda sibi ab alio purificatione et in Asten 

supra bona dicta ten Per tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicti Johannis Thome van den 

Kaer. 

 

BP 1176 f 191r 10 ma 01-07-1381. 

Voornoemde Johannes Buckinc beloofde aan voornoemde Gerardus 10 

Brabantse dobbel en ½ mud rogge, maat van Asten, met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1382) te leveren. 

 

Dictus Johannes Buckinc promisit dicto Gerardo X Brabant dobbel et 

dimidium modium siliginis mensure de Asten ad purificationem 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 191r 11 ma 01-07-1381. 

Voornoemde Gerardus van Berkel gaf uit aan Henricus gnd van der 

Kijevit Flaesschen (1) een stuk land gnd dat Prijfter Bos, in Asten, 

tussen Arnoldus Doernkens soen enerzijds en de gemeint anderzijds; de 
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uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Asten, met Lichtmis in Asten, op de goederen gnd te Per, te leveren. 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Henricus tot onderpand (2) 

een hofstad en huis, in Asten, naast voornoemd stuk land, tussen de 

gemeint enerzijds en Leijta van der Kijevits Flaesschen anderzijds. 

Voornoemde Henricus beloofde voornoemd stuk land te omgraven tot één 

kamp, en dit zo te houden. De brief overhandigen aan Thomas van den 

Kaer. 

 

Solvit. 

(dg: It) Dictus Gerardus peciam terre dictam dat Prijfter Bossche 

sitam in parochia de Asten inter hereditatem Arnoldi Doernkens 

soen ex uno inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico dicto van der 

Kijevit Flaesschen ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de (dg: B) 

Asten danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in Asten 

supra bona dicta (dg: ter) te Per tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem solucionis dictus Henricus domistadium et domum sitas in 

dicta parochia iuxta dictam peciam terre inter communitatem ex uno 

et inter hereditatem (dg: Lij) Leijte van der Kijevits Flaesschen 

ex alio ut dicebat ad pignus imposuit et obligavit promisit 

insuper super omnia dictus Henricus quod ipse dictam peciam terre 

ad unum campum circumfodiet et situabit et ad unum campum (dg: 

perp) circumfossatum tenebit. Testes datum supra. Tradetur littera 

Thome van den Kaer. 

 

BP 1176 f 191r 12 ma 01-07-1381. 

Voornoemde Gerardus van Berkel gaf uit aan Thomas van den Kaer 2 

stukken land in Asten, (1) ter plaatse gnd aan Geen Luchtenbroek, 

tussen Petrus van der Weijden enerzijds en wijlen Johannes verwer van 

Eijndoven anderzijds, (2) ter plaatse gnd die Koekenpoel, tussen 

wijlen Johannes van Hal enerzijds en erfgoed behorend aan de kerk van 

Asten anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van ½ 

mud rogge, maat van Asten, met Lichtmis in Asten, op de goederen gnd 

te Per, te leveren. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus duas pecias terre sitas in parochia de Asten 

quarum una ad locum dictum aen Gheen Luchtenbroec inter 

hereditatem Petri van der Weijden ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis tinctoris (dg: ex a) de Eijndoven ex alio et 

altera ad locum dictum die Koekenpoel inter hereditatem quondam 

Johannis de Hal ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

ecclesiam de Asten ex alio sunt site ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Thome van den Kaer (dg: promittens) ab 

eodem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione dimidii 

modii #siliginis# mensure de Asten danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in Asten (dg: trad) supra bona te Per tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 191r 13 ma 01-07-1381. 

Voornoemde Gerardus van Berkel verkocht aan Gerardus van der Hoeven 

een stuk land in Asten, ter plaatse gnd aan Geen Laarbroek, tussen 

voornoemde Gerardus van der Hoeven enerzijds en Theodericus van der 

Heijden anderzijds. De brief overhandigen aan Thomas van den Kaer. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus peciam terre sitam in parochia de Asten ad locum 
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dictum aen Gheen Laerbroec inter hereditatem Gerardi van der 

Hoeven ex uno et inter Theoderici van der Heijden ex [alio] 

hereditarie vendidit Gerardo van der Hoeven predicto promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. #Tradetur 

littera [T]home van den Kaer#. 

 

BP 1176 f 191r 14 ma 01-07-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 4 Brabantse dobbel 

en 3 lopen rogge, maat van Asten, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-

1382) te leveren. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori IIII Brabant dobbel et 3 

lopinos siliginis mensure de Asten ad purificationem proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 191r 15 ma 01-07-1381. 

Voornoemde Gerardus van Berkel verkocht aan Boudewinus van Bussel de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Asten, (1) een stuk land, ter 

plaatse gnd op Vorsbrasel, tussen Petrus zv Johannes gnd Peters soen 

enerzijds en Johannes zv Willelmus van Roesven anderzijds, (2) een 

stuk land aldaar, tussen wijlen Johannes van Onstaden enerzijds en 

Katherina ev Johannes gnd Meus? soen anderzijds, (3) een stuk beemd, 

in Lijedorp, naast de plaats gnd die Vonder, tussen Willelmus van den 

Dijc enerzijds en Arnoldus zv Theodericus van den Dijc anderzijds. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Dictus Gerardus hereditates infrascriptas sitas in parochia de 

Asten primo videlicet peciam terre sitam ad locum dictum op 

Vorsbrasel inter hereditatem Petri filii Johannis dicti Peters 

soen ex uno et hereditatem Johannis filii Willelmi de Roesven ex 

alio item peciam terre sitam ibidem inter hereditatem quondam 

Johannis de Onstaden ex uno et inter hereditatem (dg: quondam 

Johannis) Katherine uxoris Johannis dicti Meus? soen ex alio item 

peciam prati sitam in Lijedorp iuxta locum dictum die Vonder inter 

hereditatem Willelmi van den Dijc ex uno et inter hereditatem (dg: 

Theoderici) Arnoldi filii Theoderici van den Dijc ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit (dg: Gerardo .......) Boudewino de 

Bussel promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Sta 

et Scilder datum secunda post Pe et Pau. 

 

1176 mf5 E 11 f.191v. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 01-07-1381. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 11-07-1381. 

 Tercia post Petri et Pauli: dinsdag 02-07-1381. 

 

BP 1176 f 191v 01 ma 01-07-1381. 

Boudewinus van Bussel beloofde aan Gerardus van Berkel 60 Brabantse 

dobbel en 3 mud rogge, maat van Asten, met Lichtmis aanstaande (zo 

02-02-1382) te leveren. 

 

(dg: D) Boudewinus de Bussel promisit Gerardo de Berkel LX Brabant 

dobbel et tres modios siliginis mensure de Asten ad purificationem 

proxime persolvendos. Testes Sta et Scilder datum secunda post Pe 

Pau. 

 

BP 1176 f 191v 02 ma 01-07-1381. 

Gertrudis wv Henricus Mudeken droeg over aan haar kinderen Reijnerus, 

Florencius, Willelmus en Gerardus, tbv hen en Petrus, Johannes en 

Sala, kv voornoemde Gertrudis en wijlen Henricus, haar vruchtgebruik 

in 4 morgen land, af te meten met de maat van Maren, gelegen in 

Maren, ter plaatse gnd die Kuikse Hoeve, tussen Emondus van Hellu 
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enerzijds en Johannes Erenbrechts soen van Kessel anderzijds. 

 

Solvit 3 plack. 

Gertrudis relicta quondam Henrici Mudeken cum tutore suum 

usufructum etc sibi competentem in quatuor iugeribus terre 

mensurandis per mensuram de Maren sitis in parochia de Maren in 

loco dicto die Kuijcsche Hoeve inter hereditatem Emondi de Hellu 

ex uno et inter hereditatem Johannis Erenbrechts soen de Kessel ex 

alio ut dicebat legitime supportavit Reijnero Florencio Willelmo 

et Gerardo suis liberis (dg: et) ad opus eorum et ad opus Petri 

Johannis (dg: et Gerardi) et Sale liberorum dictorum Gertrudis et 

quondam Henrici promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 191v 03 do 11-07-1381. 

Voornoemde broers Reijnerus, Florencius, Willelmus en Gerardus 

verkochten voornoemde 4 morgen aan Johannes Muijlken, belast met 

waterlaten, sloten en zegedijken. Voornoemde Petrus, Johannes en 

Sala, onmondige kvw voornoemde Henricus Mudeken, zullen afstand doen, 

zodra ze meerderjarig zijn. 

 

Dicti Reijnerus Florencius Willelmus et Gerardus fratres dicta 

quatuor jugera terre hereditarie vendiderunt Johanni Muijlken 

promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis aqueductibus fossatis et zegediken ad hoc de 

jure spectantibus et infra terras sitis et quod ipsi dictos Petrum 

Johannem et Salam liberos dicti quondam Henrici Mudeken adhuc 

impuberes existentes quamcito ad annos pubertatis pervenerint ad 

opus dicti emptoris facient renunciare. Testes Sta et Willelmus 

datum quinta post octavam Pe Pau. 

 

BP 1176 f 191v 04 do 11-07-1381. 

Ludovicus van Kessel vernaderde en behield. 

 

Ludovicus de Kessel prebuit et obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 191v 05 ma 01-07-1381. 

Cristina wv Henricus zvw Henricus Becker droeg over aan haar kinderen 

Gerardus en Weijndelmoedis haar vruchtgebruik in 7 hont 4 roeden land 

in Oss, ter plaatse gnd Leemkuilen, tussen Johannes gnd Weert 

schoenmaker enerzijds en erfgoederen gnd aan Weinden anderzijds. 

 

Cristina relicta quondam Henrici filii quondam #Henrici# Becker 

(dg: Gerardus et Weijndelmoedis eius liberi) cum tutore #suum 

usufructum sibi competentem in# septem hont et quatuor (dg: hont) 

#virgatis# terre sitis in parochia de Os in loco dicto Leemculen 

inter hereditatem Johannis dicti Weert sutoris ex uno et inter 

hereditates dictas aen (dg: Weijden) #Weijnden# ex alio ut dicebat 

(dg: hereditarie ve) supportavit Gerardo et Weijndelmoedi (dg: -s) 

suis liberis promittens cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Sta et Scilder datum secunda post Pe 

Pau. 

 

BP 1176 f 191v 06 di 02-07-1381. 

Voornoemde Gerardus en Weijndelmodis verkochten voornoemde 7 hont 4 

roeden land aan Johannes Weert schoenmaker van Os. 

 

Dicti Gerardus et Weijndelmodis cum tutore dicta (dg: -m) septem 

hont et quatuor virgatas terre hereditarie vendiderunt Johanni 

Weert sutori de Os promittentes #super habita et habenda# cum 

tutore warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. 
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Testes Sta et Vere datum tercia post Pe et Pauli. 

 

BP 1176 f 191v 07 ma 01-07-1381. 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen gaf uit aan Johannes van den 

Doren de navolgende erfgoederen in Asten, (1) een stuk land, tussen 

Lucas zvw Bartholomeus van Beke enerzijds en erfgoed behorend aan de 

kerk van Asten anderzijds, (2) een stuk land aldaar, tussen Thomas 

van den Kaer enerzijds en erfgoed van de jonker van Asten anderzijds, 

(3) een hofstad aldaar, tussen Johannes van den Kaer enerzijds en de 

gemeint anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen en 

cijnshoenderen die eruit gaan, en thans voor een n-erfpacht van 7 

lopen rogge, maat van Asten, met Lichtmis in Asten, op voornoemde 

hofstad, te leveren. 

 

Solvit Johannes totum. 

Theodericus filius quondam Johannis de Gherwen hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Asten primo videlicet peciam 

terre sitam inter hereditatem Luce filii quondam Bartholomei de 

Beke ex uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Asten 

ex alio item peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Thome van 

den (dg: Kae) Kaer ex uno et inter hereditatem domicelli de Asten 

ex alio item domistadium situm ibidem inter hereditatem Johannis 

(dg: d) van den Kaer ex uno et inter communitatem ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni van den Doren ab 

eodem (dg: here) hereditarie possidendas pro censibus (dg: annua) 

et pullis censualibus annuatim exinde (dg: exinde) prius de jure 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione septem 

lopinorum siliginis mensure de Asten danda sibi ab alio 

purificatione et in Asten supra dictum domistadium tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Sta et Vere datum secunda post Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 191v 08 ma 01-07-1381. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo, Arnoldus Stamelart van de Kelder en 

Ywanus Stierken beloofden aan Jacobus van Oefel 90 oude schilden, met 

Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle Arnoldus Sta de Penu et Ywanus 

Stierken promiserunt Jacobo de Oefel nonaginta aude scilde ad (dg: 

Mara Grta) nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes (dg: 

datum) Vere et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 191v 09 ma 01-07-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 1 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 191v 10 ma 01-07-1381. 

Arnoldus Heijme en Marcelius van Os beloofden aan jkr Johannes graaf 

en heer van Megen 350 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (di 24-

06-1382) te betalen. 

 

Arnoldus Heijme et Marcelius de Os promiserunt domicello Johanni 

(dg: d) comiti et domino de Meghen trecentos et quinquaginta (dg: 

sc) aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvenda. Testes Sta et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 191v 11 ma 01-07-1381. 

De eerste zal Marcelius schadeloos houden. 
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Primus servabit Marcelium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 191v 12 ma 01-07-1381. 

Everardus gnd Meus soen van Eijndoven verkocht aan Franco gnd 

Nolleken een n-erfcijns van 2 oude schilden, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis, erf en tuin, in Eindhoven, tussen Henricus gnd 

Snepart enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 9 

penning cijns en 6 oude groten jaarlijks. 

 

Everardus dictus Meus soen de Eijndoven hereditarie vendidit 

Franconi dicto Nolleken hereditarium censum duorum scutorum 

antiquorum solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo area 

et orto sitis in Eijndoven inter hereditatem Henrici dicti Snepart 

ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis (dg: c) novem denariis census et sex grossis antiquis 

(dg: ex) annuatim exinde prius de jure solvendis et sufficientem 

facere. Testes Lijsccap et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 191v 13 ma 01-07-1381. 

Voornoemde Everardus Meus soen verkocht aan Arnoldus gnd Nolleken zvw 

Gherongius handschoenmaker een n-erfcijns van 1 oude schild, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemd huis, erf en tuin. 

 

Dictus Everardus Meus soen hereditrie vendidit (dg: Ver) Arnoldo 

dicto Nolleken filio quondam Gherongii cyrothecarii hereditarium 

censum unius aude scilt solvendum hereditarie nativitatis Domini 

ex dictis domo area et orto promittens super habita et habenda ut 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 191v 14 ma 01-07-1381. 

Willelmus van Houbraken, Johannes van Os zvw Willelmus van Panhedel 

en Johannes van Doerne snijder beloofden aan hr Walterus Meelman 32 

mud rogge, maat van Waalre, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) 

in Waalre te leveren. 

 

Willelmus de Houbraken Johannes de Os filius quondam Willelmi de 

Panhedel et Johannes de Doerne sartor promiserunt domino Waltero 

Meelman XXXII modios siliginis mensure de Waderle ad 

purificationem proxime persolvendos et in Waderle tradendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 191v 15 ma 01-07-1381. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

Solvit VI plac. 

Primus servabit alios duos indempnes etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 191v 16 ma 01-07-1381. 

Robbertus van Tuijfteze droeg over aan zijn zoon Henricus het 

voogdijrecht over Roverus en Henricus, kvw Johannes gnd Smit van 

Tuijfteze. 

 

Robbertus de Tuijfteze totum jus mamburnitatis sibi competens in 

Rovero et (dg: Willelmo) #Henrico# liberis quondam Johannis dicti 

Smit de Tuijfteze et in eorum liberorum bonis quibusque ut dicebat 

supportavit Henrico suo filio (dg: et Lamberto) promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 191v 17 ma 01-07-1381. 

Thomas gnd van Heijdenbraec droeg over aan Johannes gnd die Slecht 
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een stuk land gnd die Klein Braassem, in Asten, tussen kv Johannes 

gnd van Halre enerzijds en een gemene weg anderzijds, aan voornoemde 

Thomas uitgegeven door Pijramus gnd Moers zvw Johannes van Gherwen, 

belast met de pacht102 in de brief vermeld. De brief overhandigen aan 

Thomas van den Kaer. 

 

Solvit. 

Thomas dictus de Heijdenbraec (dg: p) quandam peciam terre dictam 

communiter die Cleijn Brassem sitam in parochia de Asten inter 

hereditatem liberorum Johannis dicti de Halre ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem viam ex alio datam ad pactum dicto Thome a 

Pijramo dicto Moers filio quondam Johannis de Gherwen prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni dicto die (dg: Slec) 

Slecht cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis 

litteris contenta. Testes datum supra. Traditur Thome van den 

Kaer. 

 

BP 1176 f 191v 18 ma 01-07-1381. 

Sophia wv Johannes van Uijtwijc dvw Enghelbertus van den Campe en 

haar kinderen Theodericus, Enghelbertus, Agnes en Belija droegen over 

aan Johannes van den Campe zvw Enghelbertus een b-erfcijns van 3 pond 

geld, die voornoemde wijlen Enghelbertus met Sint-Remigius-Belijder 

beurde, gaande uit een stuk broekland, gnd Bollenbroek, op de plaats 

gnd Dungen, ter plaatse gnd Bollenbroek, tussen Willelmus zv Egidius 

enerzijds en Rutgherus zv Albertus anderzijds, welk stuk broekland 

voornoemde wijlen Enghelbertus in cijns uitgegeven had aan Johannes 

van der Haseldonc, voor de cijnzen die eruit gaan en voor voornoemde 

cijns van 3 pond voornoemd geld, en welke cijns nu aan hen behoort. 

Arnoldus, minderjarige zv voornoemde Sophia en wijlen Johannes van 

Uijtwijc, zal, zodra hij meerderjarig is, afstand doen. 

 

Sophia relicta quondam Johannis de Uijtwijc filia quondam 

Enghelberti van den Campe (dg: cum tutore) Theodericus 

Enghelbertus Agnes et Belija eius liberi cum tutoribus 

hereditarium censum trium librarum monete #quem dictus quondam 

Enghelbertus solvendum habuit# solvendum hereditarie (dg: Remig) 

Remigii confessoris ex quadam pecia paludis dicta vulgaliter 

Bollenbroec #sita supra locum dictum Dongen in loco dicto 

Bollenbroec# inter hereditatem Willelmi filii Egidii ex uno et 

inter hereditatem Rutgheri filii Alberti ex alio (dg: et pro quo 

censu dictus quondam) quam peciam (dg: terre) #paludis# dictus 

quondam Enghelbertus donaverat ad censum Johanni van der Haseldonc 

pro censibus annuatim exinde de jure solvendis et pro dicto censu 

trium librarum dicte monete prout in litteris #et quem censum nunc 

ad se spectare dicebant# hereditarie supportaverunt Johanni van 

den Campe filio quondam Enghelberti (dg: supportaverunt) cum 

litteris et jure promittentes cum tutoribus ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi Arnoldum filium 

dictorum Sophie et quondam Johannis de Uijtwijc ad huc impuberem 

existentem quamcito ad annos pubertatis super dicto censu facient 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 191v 19 ma 01-07-1381. 

Voornoemde Sophia wv Johannes van Uijtwijc dvw Enghelbertus van den 

Campe en haar kinderen Theodericus, Enghelbertus, Agnes en Belija 

droegen over aan Johannes zvw voornoemde Enghelbertus een b-erfcijns 

van 3 pond geld, met Allerheiligen te betalen, aan voornoemde wijlen 

                         
102 Zie → BP 1178 f 250v 03 do 08-07-1389, overdracht van een erfpacht 

van 8 lopen rogge uit dit stuk land. 
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Enghelbertus overgedragen door Willelmus zvw Henricus gnd van den 

Broec van Gherwen, welke cijns nu aan hen behoort. Arnoldus, 

minderjarige zv voornoemde Sophia en wijlen Johannes van Uijtwijc, 

zal, zodra hij meerderjarig is, afstand doen. 

 

Dicti venditores cum tutoribus ut supra hereditarium censum trium 

librarum monete solvendum hereditarie omnium sanctorum (dg: de 

hereditatibus infrascriptis videlicet de medietate pecie terre 

vendi) supportatum dicto quondam Enghelberto a Willelmo filio 

quondam Henrici dicti van den Broec de Gherwen prout in litteris 

(dg: h) quem censum nunc ad se spectare dicebant hereditarie 

supportaverunt Johanni filio dicti quondam Enghelberti cum 

litteris et jure promittentes cum tutoribus ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 191v 20 di 02-07-1381. 

Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover ridder beloofde aan Arnoldus 

Stamelart van de Kelder 22 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande 

(ma 11-11-1381) te betalen. 

 

Johannes Rover filius quondam domini Gheerlaci (dg: mil) Rover 

militis promisit Arnoldo Sta de Penu XXII aude scilde ad Martini 

proxime persolvenda. Testes Boud et Scilder datum tercia post Pe 

et Pauli. 

 

1176 mf5 E 12 f.192. 

 secunda post Petri et Pauli: maandag 01-07-1381. 

 tercia post Petri et Pauli: dinsdag 02-07-1381. 

 quinta post Petri et Pauli: donderdag 04-07-1381. 

 

BP 1176 f 192r 01 ma 01-07-1381. 

Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Henricus 

van den Hage een stuk land in Mierlo, ter plaatse gnd op het Hout, 

naast Johannes gnd Moelner. De verkoper behoudt hieruit een 

b-erfcijns van 1 oude groot met Sint-Martinus te betalen. 

 

Johannes Rover filius quondam domini Gheerlaci Rover militis 

peciam terre sitam in parochia de Mierle in loco dicto opt Hout 

contigue iuxta hereditatem Johannis dicti Moelner (dg: prout) in 

ea quantitate qua ibidem sita est et ad dictum Johannem dinoscitur 

pertinere ut dicebat hereditarie vendidit Henrico van den Hage 

promittens warandiam et obligationem deponere salvo tamen dicto 

venditori hereditario censu unius grossi antiqui Martini exinde 

solvendo. Testes Sta et Scilder datum secunda post Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 192r 02 di 02-07-1381. 

Martinus Berwout verkocht aan Henricus van Goderheijle verwer een 

erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit de helft in een hoeve gnd het Goed te Pussenhout, 

in Vught Sint-Petrus. Verkoper en met hem Henricus Cnode, Jacobus 

Coptiten, Willelmus Coptiten en Johannes die Rike beloofden lasten af 

te handelen, uitgezonderd hertogencijnzen en een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, die uit deze helft gaat. 

 

Martinus Berwout hereditarie vendidit Henrico de Goderheijle 

tinctori hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam 

ex medietate ad dictum venditorem spectante in quodam manso dicto 

(dg: Pussen) tGoet te Pussenhout sito in parochia de Vucht sancti 

Petri et ex attinentiis dicte medietatis singulis et universis 

quoque locorum consistentibus sive sitis promittens et cum #eo# 
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Henricus Cnode Jacobus Coptiten Willelmus Coptiten et Johannes die 

Rike #indivisi# super omnia #habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus domini ducis et 

hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure ex (dg: -

inde prius solve) dicta medietate prius de jure solvendis 

promittentes dictus venditor et cum #eo# dicti Henricus Cnode 

Jacobus W et Johannes Rike sufficientem facere super habita et 

habenda. Testes Lonijs et (dg: Cnode) Scilder datum tercia post 

(dg: ..) Petri Pau. 

 

BP 1176 f 192r 03 di 02-07-1381. 

Voornoemde Martinus beloofde voornoemde vier schadeloos te houden. 

 

Dictus Martinus promisit super habita et habenda dictos quatuor a 

premissis indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192r 04 di 02-07-1381. 

Hr Thomas van Bakel priester kanunnik van Den Bosch verkocht aan 

Zeghewigis dvw Roverus Boems soen bv voornoemde hr Thomas de helft in 

een stuk land, die Euwendonkse Horst, in Bakel, tussen Mathijas Doems 

enerzijds en Johannes gnd Custer anderzijds, en zijn deel in de 

andere helft. De koopsom, te weten 20 Brabantse dobbel, is voldaan. 

De brief overhandigen aan voornoemde hr Thomas. 

 

Dominus Thomas de Bakel presbiter canonicus Buscensis medietatem 

ad se spectantem in pecia terre die (dg: Hors Ho) Euwendonchsche 

Horst sita in parochia de Bakel inter hereditatem Mathije Doems ex 

uno et inter hereditatem Johannis dicti Custer ex alio atque totam 

partem et omne jus sibi competentes in reliqua medietate dicte 

pecie terre (dg: insper omnia bona sibi de morte quondam Johannis 

sui fratris successione advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat promittens) hereditarie vendidit Zeghewigi 

filie quondam Roveri Boems soen fratris olim dicti domini Thome 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere et 

recognovit sibi de pretio dicte vendicionis scilicet de XX Brabant 

dobbel fore satisfactum a dicta Zeghewige. Testes (dg: datum) Sta 

et Vere datum supra. Tradetur littera dicto domino Thome. 

 

BP 1176 f 192r 05 di 02-07-1381. 

Voornoemde koopster beloofde aan voornoemde hr Thomas 6 Brabantse 

dobbel na maning te betalen. 

 

Dicta emptrix promisit dicto domino Thome sex Brabant dobbel ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192r 06 di 02-07-1381. 

Voornoemde hr Thomas droeg over aan voornoemde Zeghewigis alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn broer 

Johannes. De brief overhandigen aan voornoemde hr Thomas. 

 

Dictus dominus Thomas omnia et singula bona sibi de morte quondam 

Johannis sui fratris successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit dicte 

Zeghewigi promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto domino Thome. 

 

BP 1176 f 192r 07 do 04-07-1381. 

Hermannus van Langel zvw Henricus van Langel verkocht aan Godefridus 

Sceijvel een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit goederen gnd Stofregens Hoeve, in 

het gebied van Herpen, ter plaatse gnd Schadewijk, tussen Nijcholaus 
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gnd Snider enerzijds en Johannes die Preter anderzijds, en uit ander 

toebehoren, zoals de hoevenaar die goederen thans bezit, reeds belast 

met grondcijnzen, een b-erfpacht van 4 mud rogge, een b-erfpacht van 

7 zester rogge en een lijfpacht van 9 zester rogge. 

 

Hermannus de Langel filius quondam Henrici de Langel hereditarie 

vendidit Godefrido Sceijvel hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco tradendam ex bonis dictis (dg: tGoet) Stofregens Hoeve 

sitis in territorio de Herpen in parochia de Herpen in loco dicto 

(dg: ....en Venne) #Scadewijc# inter hereditatem Nijcholai dicti 

Snider ex uno et inter hereditatem Johannis die Preter ex alio 

atque ex omnibus et singulis pratis terris agris #et p[a]scuis# et 

ceteris attinentiis dictorum #bonorum# universis et singulis 

quocumque (dg: loc) #locorum consistentibus sive sitis# prout 

colonus eorundem bonorum dicta bona cum suis attinentiis predictis 

colit et possidet pro presenti (dg: pro) ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam (dg: ..) et obligationem aliam 

deponere exceptis censibus domini fundi et hereditaria paccione 

(dg: u dimidii modii siliginis) #quatuor lopinorum siliginis# et 

hereditaria paccione (dg: duorum modiorum siliginis exinde prius 

solvendis et sufficientem facere) septem sextariorum siliginis et 

vitali pensione novem sextariorum siliginis exinde prius de jure 

solvendis et sufficientem. Testes Boud et Scilder datum quinta 

post Pe Pau. 

 

BP 1176 f 192r 08 do 04-07-1381. 

Voornoemde Hermannus beloofde zich tegen het voornoemde niet te 

verdedigen, noch met geestelijk noch met wereldijk recht, noch de 

clericatura, ....... voornoemde Godefridus ....... ....... ....... 

Opgesteld in het huis van Johannes Wrede?, in aanwezigheid van 

voornoemde ....... ....... ....... Johannes Wrede, Walterus van 

Stiphout en Marcelius ...faes soen van Megen. 

 

A. 

(dg: dictus) Dictus Hermannus promisit super habita et habenda 

fide prestita et sub pena exceptionis contra premissa non venire 

....... defendere jure spirituali vel seculari nec alias quovis 

modo nec mediante clericatura qu..... semper dictus Godefridus 

iuxta continentiam suarum litterarum ....... ....... ....... 

....... ....... Actum in domo Johannis Wrede? presentibus eodem 

....... ....... ?prout ....... (dg: .......) Joh Wrede Waltero de 

Stiphout et Marcelio ...faes soen de Megen datum anno LXXXI {in 

margine sinistra:} ....... mensis julii ....... ....... ....... 

........ 

 

BP 1176 f 192r 09 do 04-07-1381. 

Voornoemde verkoper verkocht aan Johannes Wrede van Herpen een 

erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 8 morgen land in Herpen, ter plaatse gnd in het 

..iede Broek, naast Udela gnd Hussincs dochter, welke 8 morgen 

eertijds waren van voornoemde Johannes Wrede, belast met dijken, 

waterlaten en grondcijnzen. 

 

Dictus venditor hereditarie vendidit Johanni Wrede de (dg: Herpen) 

Herpen hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex 

octo iugeribus terre sitis in parochia de Herpen (dg: in .) in 

loco dicto int (dg: ..) ..iede Broec #contigue# iuxta hereditatem 

Udele dicte Hussincs dochter (dg: ex) et que octo iugera terre 

dudum fuerant dicti Johannis Wrede emptoris ut dicebat promittens 
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super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis aggeribus aqueductibus ad hoc spectantibus et censibus 

domini fundi exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 192r 10 do 04-07-1381. 

Willelmus zv Gerasius gnd Jorfaes van Meghen droeg over aan Johannes 

Wrede van Herpen een b-erfcijns van 42 pond geld, die Hermannus van 

Langel zvw Henricus van Langel beloofd had aan Rutgherus van Woesic, 

tbv Henricus gnd van Blitterswijc, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit goederen van voornoemde 

Hermannus, gnd ten Langel, in Herpen, welke cijns voornoemde 

Willelmus gekocht had van voornoemde Henricus van Blitterswijc. 

 

Willelmus filius Gerasii dicti Jorfaes de Meghen hereditarium 

censum XLII librarum monete quem Hermannus de Langel filius 

quondam Henrici de Langel Rutghero de Woesic ad opus Henrici dicti 

de Blitterswijc dare et solvere promiserat anno quolibet 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex bonis ipsius 

Hermanni dictis communiter ten Langel sitis in parochia de Herpen 

atque (dg: i) ex attinentiis eorundem bonorum singulorum et 

universorum ubicumque locorum consistentibus sive sitis et quem 

censum dictus Willelmus erga dictum Henricum de Blitterswijc (dg: 

ad) #emendo# acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni (dg: Wer) Wrede de Herpen cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192r 11 do 04-07-1381. 
Ancelmus† snijder van Ghemert. 

1. Marcelius. 

a. Ancelmus. 

2. Theodericus. 

3. Willelmus†. 

a. Ancelmus. 

b. Gertrudis. 

c. Jutta (*) Theodericus Mont. 

d. Johannes (onmondig). 

4. Truda†. 

Marcelius en Theodericus, kvw Ancelmus snijder van Ghemert, Ancelmus 

en Gertrudis, kvw Willelmus zvw voornoemde Ancelmus snijder, 

Theodericus Mont ev Jutta dvw voornoemde Willelmus en Ancelmus zv 

eerstgenoemde Marcelius verkochten aan Emondus gnd van Espdonc van 

Ghemert een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1/3 deel van 1 mudzaad 

roggeland, in Gemert, tussen Emondus van der Espdonc enerzijds en 

jkvr Bela van Ghemert anderzijds, (2) 1 bunder bosland aldaar, tussen 

voornoemde jkvr Bela enerzijds en de gemeint anderzijds, welke pacht 

Truda dvw Ancelmus snijder van Ghemert gekocht had van Gerardus van 

der Espdonc zv Yda gnd Waghenmans van Ghemert, welke pacht aan hen 

gekomen was na overlijden van voornoemde Truda. Voornoemde Ancelmus 

zvw Willelmus beloofde dat zijn onmondige broer Johannes, zodra hij 

meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Marcelius Theodericus liberi quondam Ancelmi sartoris de Ghemert 

Ancelmus (dg: Theodericus Mont filius) #et Gertrudis liberi# 

quondam Willelmi filii quondam dicti Ancelmi sartoris #cum tutore# 

Theodericus Mont maritus et tutor legitimus ut asserebat Jutte sue 

uxoris filie dicti quondam Willelmi et Ancelmus filius primodicti 

Marcelii hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

(dg: Busco s) Ghemert solvendam (dg: hen) hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex tercia parte unius modiate 

terre siliginee site in parochia de Ghemert inter hereditatem 
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Emondi van der (dg: Esp) Espdonc ex uno et inter hereditatem 

domicelle Bele de Ghemert ex alio atque ex uno bonario silvestris 

terre sito ibidem inter hereditatem dicte (dg: dicte) domicelle 

Bele ex uno et inter (dg: he) communitatem ibidem ex alio quam 

paccionem Truda filia quondam Ancelmi sartoris de Ghemert erga 

Gerardum van der Espdonc filium Yde dicte Waghenmans de Ghemert 

emendo acquisiverat prout in litteris et quam (dg: pro) paccionem 

(dg: p d) eis de morte dicte quondam Trude successione advoluam 

esse dicebant hereditarie vendiderunt Emondo (dg: van den Espdonc 

predicto et De) dicto van Espdonc (dg: de #van) de# Ghemert cum 

litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Quo facto dictus Ancelmus 

filius dicti quondam Willelmi promisit super omnia quod ipse 

Johannem suum fratrem ad huc impuberem existentem quamcito ad 

annos pubertatis pervenerit super predicta paccione ad opus dicti 

emptoris faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192r 12 do 04-07-1381. 

Elijaes zvw Theodericus van den Berge verkocht aan Johannes nzv 

Walterus van den Brullen alle goederen, die aan hem, kvw Johannes van 

der Aelsvoert en kvw Henricus van den Aelsfoert en hun echtgenoten 

van de kant van voornoemde Elijas gekomen waren na overlijden van 

Arnoldus gnd Noude zvw Theodericus Nouden soen. Van deze goederen 

waren uitgezonderd alle goederen, die aan Katherina sv voornoemde 

Elijas gekomen waren na overlijden van voornoemde Arnoldus Noude. De 

brief overhandigen aan Johannes zv Godefridus van Erpe. 

 

Solvit .. plack. 

Elijaes filius quondam Theoderici van den Berge omnia et singula 

bona sibi et (dg: quibuscumque heredibus di) #liberis quondam 

Johannis van der Aelsvoert et liberis quondam Henrici van den (dg: 

Aelsfo) Aelsfoert et suis coniugibus ?quorumcumque (dg: de morte) a 

latere dicti Elije de morte !dicti# quondam Arnoldi dicti Noude 

filii quondam Theoderici Nouden soen (dg: fi de morte eusdem 

quondam Ard Noude) #!sunt# successione advoluta quoque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

filio naturali Walteri van den Brullen promittens warandiam et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et (dg: quorumq) 

#dictorum liberorum et# heredum (dg: dicti quondam Arnoldi Noud) 

in premissis existentes deponere exceptis in premissis (dg: bonis) 

omnibus bonis que Katherine sorori dicti Elije de morte dicti 

quondam Arnoldi Noude successione sunt advoluta. Testes Sta et 

Scilder datum quinta post Pe Pau. Tradetur littera Johanni filio 

Godefridi de Erpe. 

 

BP 1176 f 192r 13 do 04-07-1381. 

Johannes van den Berge verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Berge prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192r 14 do 04-07-1381. 

Mechtildis wv Gerardus gnd Boumans soen, haar zoon Henricus en 

Gerardus zvw Johannes gnd Watermael ev Gertrudis dvw voornoemde 

Gerardus Boumans verkochten aan Pontennier zvw Johannes gnd Kepken 

van Nuwelant 3¼ vadem land in Kessel, ter plaatse gnd Delen, tussen 

Heijlwigis wv Heijnmannus gnd Ghisellen soen enerzijds en Truda van 

Hees anderzijds, belast met zegedijken en sloten. 

 

Solvit 3 plack. 

Mechtildis relicta quondam (dg: ..) Gerardi dicti Boumans soen cum 

tutore Henricus eius filius et Gerardus filius quondam Johannis 
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dicti Watermael maritus et tutor legitimus ut asserebat Gertrudis 

sue uxoris filie (dg: quo) dicti quondam Gerardi Boumans tres 

mensuras dictas vademen terre et quartam partem unius mensure 

dicte vadem terre sitas in parochia de Kessel in loco dicto Delen 

inter hereditatem Heijlwigis (dg: He..n Heijmans soen dicti) 

#relicte# quondam Heijnmanni dicti Ghisellen soen ex uno et inter 

hereditatem Trude de Hees ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Pontennier filio quondam Johannis dicti Kepken de 

Nuwelant promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere exceptis zeghediken et fossatis ad hoc spectantibus et 

infra terram sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192r 15 do 04-07-1381. 

Voornoemde Henricus zvw Gerardus Boumans soen beloofde aan Gerardus 

zvw Johannes Watermael, na overlijden van zijn moeder Mechtildis, bij 

de deling van de goederen die voornoemde wijlen Gerardus Boumans soen 

heeft nagelaten, resp. die voornoemde Mechtildis zal nalaten, 14 oude 

schilden in te brengen. 

 

Dictus Henricus filius quondam Gerardi Boumans soen promisit super 

omnia Gerardo filio quondam Johannis Watermael (dg: ad opus 

heredum quondam Cristine sue uxoris sororis dicti Henrici) si ipse 

vel si heredes post decessum Mechtildis matris dicti Henrici ad 

divisonem faciendam de bonis que dictus quondam Gerardus Boumans 

soen in sua morte post se reliquit et que dicta Mechtildis in sua 

morte post se relinquet venire voluerit extunc dictus Henricus et 

sui heredes ad huiusmodi divisionem venientes reimportabunt XIIII 

aude scilde antequam ad huiusmodi divisionem venire poterit. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf5 E 13 f.192v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 192v 01 do 04-07-1381. 

Arnoldus Mijnnemere verkocht aan Johannes Colman, tbv hem en zijn 

dochter Katherina, een huis en tuin in Boxtel, ter plaatse gnd aan 

die Strijpt, tussen Johannes van Moudewijc enerzijds en Henricus die 

Gruijter anderzijds, met het hierbij behorende recht in de gemeint 

van Boxtel, belast met cijnzen aan de heer van Boxtel. 

 

Solvit IX plack. 

Arnoldus Mijnnemere domum et ortum sitos in parochia Bucstel ad 

locum dictum aen die Strijpt inter hereditatem Johannis de 

Moudewijc ex uno et inter hereditatem Henrici die Gruijter ex alio 

#cum jure ad dictos domum et ortum de jure spectante in 

communitate de Bucstel# ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

Colman ad opus sui et ad opus Katherine eius filie promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus domini de 

Bucstel exinde solvendis. Testes (dg: d) Sta et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1176 f 192v 02 do 04-07-1381. 

Willelmus Mijnnemere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Mijnnemere prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 03 do 04-07-1381. 

Goeswinus nzvw Theodericus Rover Bernts soen en Johannes nzv Arnoldus 

gnd Zanders soen van den Kerchoeve verkocht aan Henricus nzvw 

Elizabeth ev Denkinus gnd Stinen soen een huis en tuin in Oss, in de 

Peperstraat, tussen Theodericus gnd Scriver enerzijds en Arnoldus zv 
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Johannes gnd Papen soen anderzijds, belast met een b-erfcijns van 16 

schelling gemeen paijment. 

 

Solvit IX plack. 

Goeswinus filius naturalis quondam Theoderici Rover Bernts soen et 

Johannes filius (dg: Arnoldi) naturalis Arnoldi dicti Zanders soen 

van den Kerchoeve domum et ortum sitos in Os in vico dicto 

Peperstraet inter hereditatem Theoderici dicti Scriver ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi filii Johannis dicti Papen soen ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio naturali (dg: E) 

quondam Elizabeth (dg: dicti) uxoris olim Denkini dicti Stinen 

soen promittentes warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu XVI solidorum communis pagamenti exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 04 do 04-07-1381. 

Johannes zvw Henricus Veren Yden soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Henrici Veren Yden soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 05 do 04-07-1381. 

Cristina dvw Johannes gnd Loze en haar broer Henricus Loze beloofden 

aan Walterus Delijen soen 77 Dordrechtse dobbel met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Cristina filia quondam Johannis dicti Loze et Henricus Loze eius 

frater promiserunt Waltero Delijen soen septuaginta septem 

Dordrecht dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 06 do 04-07-1381. 

De eerste zal Henricus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Prima servabit Henricum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 07 do 04-07-1381. 

Johannes Makaet zv Zebertus gnd Wever van Berlikem beloofde aan 

Henricus Coppen soen en diens broer Nijcholaus, gedurende 12 jaar, 

elk jaar met Sint-Jan, 2 Hollandse dobbel te betalen. 

 

Johannes Makaet filius Zeberti dicti Wever de Berlikem promisit 

super omnia (dg: Henrico Coppen soen et Nijcholao suo fratri) se 

daturum et soluturum Henrico Coppen soen et Nijcholao suo fratri 

ad spacium duodecim annorum proxime futurorum anno quolibet 

eorundem XII annorum II Hollant dobbel in festo nativitatis 

Johannis et pro primo termino nativitatis Johannis proxime. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 08 do 04-07-1381. 

Gerardus gnd Lijsbetten soen van der Heijden verkocht aan Gerardus 

die Vriese van Vechel een erfpacht van ½ mud gerst, maat van Veghel, 

met Lichtmis in Veghel op de onderpanden te leveren, gaande uit alle 

goederen, die aan voornoemde verkoper gekomen waren na overlijden van 

zijn vader Arnoldus gnd Godekens soen, resp. die aan hem zullen komen 

na overlijden van zijn moeder Elizabeth, belast met onraad. 

 

Solvit. Debent XII denarios. 

Gerardus dictus Lijsbetten soen van der Heijden hereditarie 



Bosch’ Protocol jaar 1381 01. 

 

306 

vendidit Gerardo die Vriese de Vechel hereditariam paccionem 

dimidii modii ordei mensure de Vechel solvendam hereditarie 

purificatione et in Vechel supra hereditates infrascriptas 

tradendam ex omnibus bonis dicto venditori de morte #quondam# 

Arnoldi dicti Godekens soen #sui partis# successione advolutis et 

post mortem Elizabeth sue (dg: u) matris successione advolvutis 

quoque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet 

annuatim exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 09 do 04-07-1381. 

Petrus van Berlikem zvw Arnoldus van der Heijden verkocht aan hr 

Henricus Buc, tbv hem en zijn natuurlijke dochter Oda, een lijfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) de helft in een huis met ondergrond, van voornoemde 

wijlen Arnoldus van der Heijden, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Loefoert, te weten de helft naast voornoemde hr Henricus, (2) de 

misse van voornoemde wijlen Arnoldus aldaar, naast voornoemd huis, 

(3) 4 lopen land in Rosmalen, ter plaatse gnd die Loefoertse Hoeve, 

tussen voornoemde hr Henricus enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(4) 4 lopen land in Berlicum, beiderzijds tussen Willelmus van Helen, 

(5) 2 lopen land in Rosmalen, ter plaatse gnd die Schild, tussen 

voornoemde hr Henricus enerzijds en Jacobus van Enghelant anderzijds, 

(6) beemden, behorend aan verkoper, ter plaatse gnd die Schild, 

belast met grondcijnzen, en een erfpacht van ½ mud rogge aan 

voornoemde hr Henricus. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Petrus de Berlikem filius quondam Arnoldi van der Heijden legitime 

vendidit domino Henrico Buc ad opus sui et ad opus Ode sue filie 

naturalis seu ad opus alterius eorundem diutius viventis vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

quolibet ad vitam dictorum domini et Henrici et Ode seu alterius 

eorundem diutius viventis et non ultra purificatione et in Busco 

tradendam ex medietate ad dictum venditoren spectante in domo cum 

suo fundo (dg: et in fimario dicto smissen) dicti qondam Arnoldi 

van der Heijden sita in parochia de Berlikem ad locum dictum 

Loefoert que medietas (dg: dictorum) dictarum domus cum suo fundo 

(dg: et su. medietas fimarii) sita (dg: sunt) #est# contigue iuxta 

hereditatem dicti domini Henrici et ex fimario dicto smissen (dg: 

ad dictum) dicti quondam Arnoldi sito ibidem contigue iuxta dictam 

domum atque ex quatuor lopinatis terre sitis in (dg: dicta) 

parochia (dg: in loco in) te Roesmalen in loco dicto die 

Loefoertsche Hoeve inter hereditatem dicti domini Henrici ex uno 

et inter communem viam ex alio item ex quatuor lopinatis terre 

sitis in parochia de Berlikem inter hereditates Willelmi de Helen 

ex utroque latere coadiacentes item ex duabus lopinatis terre 

sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto die Scilt inter 

hereditatem dicti domini Henrici ex uno et inter hereditatem 

Jacobi de Enghelant ex alio atque ex pratis ad dictum venditorem 

spectantibus sitis in dicto loco die Scilt vocato ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

(dg: domini) domini fundi et hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis dicto domino Henrico exinde prius solvendis et 

sufficientem facere et alter diutius vivens dictam pensionem ad 

suam vitam integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 10 do 04-07-1381. 

Oesto zv Johannes van Berlaer vernaderde een hofstad en stuk eusel in 

Dinther, aan Johannes gnd Claes soen van der Hamsvoert in pacht 

uitgegeven door jkr Johannes heer van Helmond en Keerberch. Hij week. 
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Hij droeg weer over. 

 

Solvit. 

Oesto filius Johannis de Berlaer prebuit et exhibuit patentes 

denarios ad redimendum domistadium #et peciam pascue dicte eeusel# 

(dg: et pratum) sitas in parochia de Dijnter datas ad pactum 

Johanni (dg: f) dicto Claes soen van der (dg: Hens) Hamsvoert a 

domicello Johanne dimino de Helmont et de Keerberch prout in 

litteris dicebat contineri et cessit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 192v 11 do 04-07-1381. 

(dg: Ghibo Tolinc). 

 

BP 1176 f 192v 12 do 04-07-1381. 

Henricus van den Broec en Henricus Loze beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 20 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 

01-10-1381; 27+31+30+1=89 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus van den Broec et Henricus Loze promiserunt Philippo 

Jozollo etc XX aude scilde Francie ad Remigii proxime persolvenda 

sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 13 do 04-07-1381. 

Johannes gnd Carnauwe verkocht aan Ghibo gnd Pels een b-erfcijns van 

40 schelling geld, een helft te betalen met Pasen en de andere helft 

met Sint-Remigius, gaande uit een stukje land met gebouwen in 

Hintham, tussen Henricus gnd van Enghelant enerzijds en Heijlwigis 

Coppen anderzijds, welke cijns aan voornoemde Johannes Carnauwe was 

verkocht door Marcelius zvw Thomas gnd Baselijs soen. 

 

Johannes dictus (dg: Kar) Carnauwe hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum herditarie mediatim pasce et mediatim 

Remigii ex quadam particula terre sita in Hijntam inter 

hereditatem Henrici dicti de Enghelant ex uno et inter hereditatem 

Heijlwigis Coppen ex alio atque ex edificiis in eadem particula 

consistentibus venditum dicto Johanni Carnauwe a Marcelio filio 

quondam Thome dicti Baselijs soen prout in litteris hereditarie 

vendidit Ghiboni dicto Pels (dg: pro) supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 14 do 04-07-1381. 

Henricus Punder van Straten en zijn zoon Godefridus Punder beloofden 

aan Goeswinus van Best 36 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1381) te betalen. 

 

Henricus Punder #de Straten# et Godefridus Punder eius filius 

promiserunt Goeswino de Best XXXVI aude scilde Francie seu valorem 

ad Remigii proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 15 do 04-07-1381. 

Ghibo Tolinc verkocht aan Bernardus die Greve (1) ½ morgen land in 

Lithoijen, ter plaatse gnd in den Ersseter, tussen wijlen Henricus 

Mudeken enerzijds en een sloot aldaar anderzijds, (2) ½ morgen land 

in Lithoijen, ter plaatse gnd in den Geer, tussen wijlen Henricus 

Mudeken enerzijds en Yda Herbrechts anderzijds, (3) 75 roeden land in 

Lithoijen, ter plaatse gnd in Ver Truden Hoeve, tussen Walterus 

Bijeken van der Graft enerzijds en wijlen Henricus Bits soen 

anderzijds, belast met 1 roede maasdijk, zegedijk, sloten, waterlaten 
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en sluizen. 

 

Ghibo Tolinc (dg: d iu) dimidium iuger terre situm in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto in den Ersseter inter hereditatem quondam 

Henrici Mudeken ex uno et inter fossatum ibidem ex alio item 

dimidium iuger terre situm in dicta parochia in loco dicto in den 

Gheer inter hereditatem quondam Henrici Mudeken ex uno et inter 

Yde Herbrechts (dg: soen) ex alio item septuaginta quinque 

virgatas terre sitas in predicta parochia in loco dicto in Ver 

Truden Hoeve inter hereditatem Walteri Bijeken van der Graft ex 

alio! inter hereditatem quondam Henrici Bits soen ex alio #in ea 

quantitate qua ibidem site sunt# ut dicebat hereditarie vendidit 

Bernardo die Greve promittens warandiam et obligationem deponere 

excepta una virgata aggeris Mose ad hoc de jure et zegedijc et 

fossatis et aqueductibus et slusis (dg: et s) ad hoc de jure 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 16 do 04-07-1381. 

Johannes van Ewijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Ewijc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 17 do 04-07-1381. 

Theodericus van Ghemert gaf uit aan Goeswinus zvw Marcelius gnd Thoen 

van Arlebeke de navolgende erfgoederen in Beek bij Aarle, (1) een 

stuk land gnd die Haseldonk, tussen Johannes van Bijnderen enerzijds 

en erfgoed van het klooster van Bijnderen anderzijds, met een eind 

strekkend aan het water gnd die Aa, (2) een stuk land op de plaats 

gnd Riede Akker, tussen voornoemde Johannes van Bijnderen enerzijds 

en kvw Petrus gnd Mabelen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfcijns van 1 oude schild 

of de waarde, met Lichtmis in Gemert, aan het huis van voornoemde 

Theodericus, te betalen. 

 

Solvit (dg: 3 grossos. Debent X) Solvit. 

Theodericus de Ghemert hereditates infrascriptas sitas in parochia 

de Beke prope Arle primo (dg: d) videlicet peciam terre dictam die 

Haseldonc (dg: sitam) inter hereditatem Johannis de Bijnderen ex 

uno et inter hereditatem conventus de Bijnderen ex alio tendentem 

cum uno fine ad aquam dictam die Aa atque peciam terre sitam supra 

locum dictum Riede Acker inter hereditatem dicti Johannis de 

Bijnderen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam (dg: Th) 

Petri dicti Mabelen soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Goeswino filio quondam Marcelii dicti Thoen de Arlebeke ab 

eodem hereditarie possidendas pro censibus dominorum fundi exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditario censu unius aude scilt 

seu valorem dando sibi ab alio hereditarie purificatione et in 

Ghemert ad domum dicti Theoderici tradendo ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 18 do 04-07-1381. 

Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Globo prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 19 do 04-07-1381. 

Henricus zv Johannes gnd Jordens soen beloofde aan Johannes van 

Luijsel zv Henricus 10 Brabantse dobbel met Kerstmis over een jaar 

(do 25-12-1382) te betalen. 
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Henricus filius Johannis dicti Jordens soen promisit Johanni de 

Luijsel filio Henrici X Brabant dobbel (dg: ad) a nativitatis 

Domini proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 20 do 04-07-1381. 

Egidius gnd Yewijs soen van Vechel verkocht aan Johannes zvw 

Lambertus gnd Yewijns soen een n-erfpacht van 1 mud gerst, maat van 

Veghel, met Lichtmis in Veghel te leveren, gaande uit (1) een huis, 

tuin en aangelegen akker gnd die Hezeakker, in Veghel, ter plaatse 

gnd aan het Hamveld, tussen Godefridus gnd Yewijns soen enerzijds en 

de gemeint anderzijds, (2) een kamp gnd die Werve Akker, in Veghel, 

rondom tussen de gemeint, reeds belast met een b-erfcijns van 13 

pond. 

 

Solvit 3 plack. 

Egidius dictus Yewijs soen de (dg: Ke) Vechel hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam (dg: Joh) Lamberti dicti Yewijns soen 

hereditariam paccionem unius modii ordei mensure de Vechel 

solvendam hereditarie purificatione et in (dg: d) Vechel tradendam 

ex domo et orto et agro dicto die Hezeacker eis adiacente sitis in 

parochia de Vechel ad locum dictum aent Hamvelt inter hereditatem 

Godefridi dicti Yewijns soen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem ex alio item ex quodam campo dicto die Werve Acker 

(dg: inter) sito in dicta parochia inter (dg: hereditatem) 

communitatem circumquaque coadiacentem ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem (dg: dep) aliam deponere excepto 

hereditario censu XIII librarum exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 21 do 04-07-1381. 

Bartholomeus gnd Meus van Oijen beloofde aan Henricus van Gheffen 4 

mud 6 zester rogge, Bossche maat, met Pasen aanstaande (zo 06-04-

1382) in Den Bosch te leveren. 

 

Bartholomeus dictus Meus de Oijen promisit Henrico de Gheffen 

quatuor modios sex sextaria siliginis mensure de Busco ad pasca 

proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 22 do 04-07-1381. 

Jacobus zvw Gerardus Claes soen beloofde aan Johannes van Breda van 

Waelwijc 56 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381) te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Gerardi Claes soen promisit Johanni de 

Breda de Waelwijc (dg: LX L) quinquaginta sex licht scilde 

scilicet XII Hollant placken pro scilt computato ad (dg: Remigii 

Lamberti) Remigii proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 192v 23 do 04-07-1381. 

Goeswinus zvw Marcelius gnd Thoen van Arlebeke verkocht aan Henricus 

Kalfvel van Wetten een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd 

die Riede Akker, in Beek bij Aarle, tussen Johannes van Bijnderen 

enerzijds en kvw Petrus gnd Mabelen soen anderzijds, (2) een stuk 

land gnd die Haseldonk, in Beek bij Aarle, tussen voornoemde Johannes 

van Bijnderen enerzijds en erfgoed van het klooster van Bijnderen 

anderzijds, (3) een huis en tuin in Beek bij Aarle, tussen wijlen 

Johannes Lu enerzijds en erfgoed gnd die Heisbeemd anderzijds, (4) 

een stuk land aldaar tussen erfgoed gnd die Heisbeemd enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, reeds belast met de grondcijns {193r} de 

twee eerstgenoemde stukken land belast met een b-erfcijns van 1 oude 
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schild, voornoemd huis, tuin en laatstgenoemd stuk land belast met 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, en een b-erfcijns 

van 20 schelling. 

 

Goeswinus filius quondam Marcelii dicti Thoen #de Arlebeke# 

hereditarie vendidit Henrico Kalfvel de Wetten hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex pecia terre 

dicta die Riede Acker sita in parochia de Beke prope Arle inter 

hereditatem Johannis de Bijnderen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Petri dicti Mabelen soen ex alio et ex pecia 

terre dicta die Haseldonc sita in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis de Bijnderen predicti ex uno et inter hereditatem 

conventus de Bijnderen ex alio item ex domo et orto sito in dicta 

parochia inter hereditatem quondam Johannis Lu ex uno et inter 

hereditatem dictam die Heijsbeemt ex alio item ex pecia terre sita 

ibidem inter hereditatem dictam die Heijsbeemt ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et obligationem #aliam# deponere (dg: et s) 

excepto (dg: hereditario censu) censu domini fundi 

 

1176 mf5 E 14 f.193. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 05-07-1381. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 04-07-1381. 

 

BP 1176 f 193r 01 do 04-07-1381. 

et hereditario censu unius antiqui scilt ex (dg: p) duabus peciis 

terre primodictis et hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Helmont (dg: ex dicta) et hereditario censu XX 

solidorum ex dictis do[mo] orto et ultimadicta pecia terre prius 

solvendis ut dicebat et sufficitentem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 193r 02 do 04-07-1381. 

Henricus Godewert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Godewert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 193r 03 do 04-07-1381. 

Henricus Maechelini beloofde aan Gerardus Wilde priester 18 oude 

schilden, een helft te betalen met Lichtmis (zo 02-02-1382) en de 

andere helft met Pasen aanstaande (06-04-1382). 

 

Henricus Maechelini promisit super omnia domino Gerardo Wilde 

presbitro XVIII aude scilde mediatim purificatione et mediatim 

pasce proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 193r 04 do 04-07-1381. 

Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Schant gaf uit aan Jacobus 

van Weert een hofstad in Den Bosch in een straat die loopt van de 

Loefbrug richting de straat gnd Zile, tussen erfgoed van Johannes gnd 

Rijselken enerzijds en erfgoed van wijlen Lodekinus van Gheldorp 

anderzijds, welke hofstad 40 voet lang en 20 voet breed is; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te 

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

Jacobus zal op het achterste eind van de hofstad, richting het 

woonhuis van wijlen Enghelbertus Ludinc van de Dijk een stenen muur 

plaatsen, ter breedte van voornoemde hofstad, 1½ gebakken steen dik, 

en 10 voet hoog, en op die muur zal voornoemde Jacobus mogen bouwen. 

De muur mag geen vensters hebben, tenzij glazen vensters die niet 

open kunnen. In deze muur zal voornoemde Jacobus geen latrine mogen 

bouwen die stank zou kunnen geven richting voornoemd woonhuis van 
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wijlen Enghelbertus Ludinc van de Dijk. 

 

Gerardus de Amstel filius quondam Henrici van der Schant 

domistadium situm in Busco in vico tendente a ponte dicto Loefs 

Brugge versus vicum dictum (dg: Huls) #Zile# inter hereditatem 

Johannis dicti Rijselken ex uno et inter hereditatem (dg: Alveradi 

rel) Lodekini quondam de Gheldorp ex alio ut dicebat (dg: dedit) 

quod domistadium continet in (dg: lati) longitudine quadraginta 

pedatas et in latitudine XX pedatas ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum (dg: dicto) Jacobo de Weert ab eodem 

hereditarie possidendum pro hereditario censu trium librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex dicto domistadio promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit hoc 

addito quod (dg: dictus Joh) Jacobus in extremo fine dicti 

domistadii versus domum habitationis quondam Enghelberti (dg: d) 

Ludinc de Aggere situari procurabit unum murum lapideum ad (dg: 

al) latitudinem dicti domistadii et spissitudinem unius et dimidii 

lapidum conctorum continentem et altitudinem decem pedatarum supra 

terram continentem supra quem murum dictus Jacobus poterint 

edificare et qui murus non habebit fenestras nisi solum modo 

fenestras vitreas non aperiendas et in quo muro dictus Jacobus non 

edificabit latrinam per quam fetor poterit percepi extra dictum 

murum versus dictam domum habitationis dicti quondam Enghelberti 

Ludinc de Aggere ut ipsi recognoverunt ab utraque parte. Testes 

Sta et Vere. 

 

BP 1176 f 193r 05 do 04-07-1381. 

Zibertus van Hoculem maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Ghisbertus gnd die Voget met zijn 

goederen. 

 

Zibertus de Hoculem omnes vendiciones et alienaciones factas a 

Ghisberto dicto die Voget cum suis bonis calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 193r 06 do 04-07-1381. 

Henricus zvw Gerardus van Aken droeg over aan zijn broer Gerardus 1/6 

deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, in een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen van voornoemde wijlen Gerardus, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Vliedert, tussen Willelmus Hels 

enerzijds en wijlen Akerinus van Hezelt anderzijds. 

 

[Solvit] 3 plack. 

(dg: Theodericus) #Henricus# filius quondam Gerardi de Aken (dg: 

omnes hereditates) sextam partem sibi de morte quondam suorum 

parentum successione advolutam in domo et (dg: area) orto et 

hereditatibus eis adiacentibus dicti quondam Gerardi sitis in 

parochia de Roesmalen in loco dicto Vliedert inter hereditatem 

Willelmi Hels ex uno et inter hereditatem quondam Akerini de 

Hezelt ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo suo 

fratri promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 193r 07 do 04-07-1381. 

Cristianus gnd Ghiselen soen van Lijttoijen, zijn vrouw Aleijdis dvw 

Willelmus gnd die Rode van Vechel en Johannes, Willelmus, Udo, 

Ghisella en Eefsa, kv voornoemde Cristianus en Aleijdis, deden tbv 

Arnoldus van Beke bvw Johannes van Beke afstand van (1) goederen gnd 

het Goed te Groot Donk, in Sint-Oedenrode, achter Eirde, ter plaatse 

gnd Dubbelen, welke goederen wijlen Johannes van Beke verworven had 
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van voornoemde wijlen Willelmus van Rode, (2) het recht, dat aan hen 

en aan Elizabeth, minderjarige dv voornoemde Cristianus en Aleijdis, 

hierin behoort. Ze zullen voornoemde Elizabeth dv Cristianus, zodra 

ze meerderjarig is, afstand laten doen. 

 

Cristianus (dg: filius) dictus Ghiselen soen de Lijttoijen maritus 

legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie quondam Willelmi 

dicti die Rode de Vechel (dg: di) et dicta Aleijdis cum eorum! 

tamquam cum tutore Johannes (dg: .) Willelmus et Udo fratres (dg: 

f) et Ghisella et Eefsa sorores liberi dictorum (dg: ...) 

Cristiani et Aleijdis cum tutore super bonis dictis (dg: d) tGoet 

te (dg: tot) Groet Donc sitis in parochia de Rode sancte Ode retro 

Eirde ad locum dictum Dubbelen cum suis attinentiis universis que 

bona cum suis attinentiis Johannes quondam de Beke erga dictum 

quondam Willelmum de Rode acquisiverat ut dicebant et super toto 

jure eis et Elizabeth filie dictorum Cristiani et Aleijdis in 

premissis competente seu competituro quovismodo ad opus Arnoldi de 

Beke fratris (dg: olim dicti) quondam Johannis de Beke 

renunciaverunt promittentes cum tutore super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impeticionem et calangiam ex 

parte eorum et quorumcumque heredum dictorum Cristiani et Aleijdis 

in premissis existentes seu eventuras deponere et quod ipsi dicta 

bona cum suis attinentiis #nec eorum possessores pro tempore# 

numquam impetent nec se jus habere presument in premissis bonis 

cum suis attinentiis nec in possessoribus eorundem in judicio 

spirituali vel seculari nec alias quovis modo et quod (dg: ipse) 

ipsi quoscumque heredes dictorum Cristiani et Aleijdis perpetue 

tales habebunt quod nunquam dicta bona cum suis attinentiis 

impetent nec jus se habere presument in premissis in judicio 

spirituali vel seculari nec alias quovis modo et quod ipsi dictam 

Elizabeth filiam dicti Cristiani super predictis bonis facient 

renunciare et [i]uxta modum predictum promittere et se obligare 

dum ad annos pubertatis pervenerit. Testes Lonijs et Vere datum 

supra. 

 

BP 1176 f 193r 08 do 04-07-1381. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de Hinthamerstraat, in het 

huis van Johannes van Tefelen, in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Marcelius van Os, Willelmus van Hees, voornoemde Johannes 

van Tefelen, Roverus Uden soen en zijn broer Johannes Oden soen; 

Arnoldus van Beke nz, zijn zoon Henricus. 

 

Et fiet instrumentum (dg: ....) #promittentes super habita et 

habenda fide prestita et sub pena exceptionis# ut supra. Actum in 

vico Hijntamensi in domo Johannis de Tefelen presentibus dictis 

scabinis Marcelio de Os Willelmo de Hees Johanne de Tefelen 

predicto (dg: G) Rovero (dg: de) Uden (dg: ....) soen et (dg: eius 

fratre) Johanne Oden soen eius fratre. Testes datum anno LXXXI 

mensis junii die quarta hora vesperarum. Arnoldo de Beke filio 

naturali Henrico eius filio testibus. 

 

BP 1176 f 193r 09 do 04-07-1381. 

Cristina wv Hermannus Bac leerbewerker deed tbv Ghibo zv voornoemde 

Hermannus afstand van alle goederen, waarin voornoemde wijlen 

Hermannus was overleden, uitgezonderd de goederen die zij thans in 

bezit heeft. 

 

Cristina relicta quondam Hermanni Bac frunitoris cum tutore super 

omnibus bonis in quibus dictus quondam Hermannus decessit quoque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat ad opus Ghibonis 

filii dicti Hermanni renunciavit promittens cum tutore servare et 
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contra bona numquam impetere salvis tamen sibi omnibus bonis que 

ipsa apud se ad presens habet et sub se tenet. Testes Lonijs et 

Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 193r 10 do 04-07-1381. 

Johannes zv Ghibo van Eijcke, zijn voornoemde vader Ghibo en Jacobus 

zvw Gerardus Claes soen beloofden aan Rutgherus zvw Johannes van 

Boemel 139½ Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) 

te betalen. 

 

Johannes filius Ghibonis de Eijcke dictus Ghibo eius pater et 

Jacobus filius quondam Gerardi Claes soen promiserunt [R]utghero 

filio quondam Johannis de Boemel centum triginta novem et dimidium 

Hollant dobbel (dg: ad nativitatis D) seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Lonijs et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 193r 11 do 04-07-1381. 

De twee eersten zullen Jacobus schadeloos houden. 

 

Duo primi servabunt Jacobum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 193r 12 vr 05-07-1381. 

Gerardus van Bruggen, Paulus zvw Henricus Aelbrechts soen en 

Theodericus Rover zvw Theodericus Rover nzvw Wijnricus van Oijen 

verklaarden ontvangen te hebben 70 schilden, 12 Hollandse plakken 

voor 1 schild gerekend, die Henricus van de Kelder, Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini, Johannes van Neijnsel, Arnoldus van Loe, Johannes 

Bernts soen van Overmere en Ghibo zvw Gerardus Hessellen soen smid 

als arbiters toegewezen103 hadden aan voornoemde Gerardus, Henricus en 

Theodericus Rover, te betalen afgelopen Sint-Jan (ma 24-06-1381), 

door de broers Willelmus, Henricus en Johannes, kvw Johannes 

Kersmaker, Johannes van Scijndel en Roeskinus gnd Roesken szv 

voornoemde Johannes Kersmaker, Laurencius Kersmaker en diens zoon 

Albertus, en Johannes van Gherwen wegens perreconsiliatio mbt de dood 

van Albertus nzv Godefridus gnd Smeets, veroorzaakt door voornoemde 

Willelmus zv Johannes Kersmaker. 

 

Gerardus de Bruggen Paulus filius quondam Henrici Aelbrechts soen 

et Theodericus Rover filius quondam Theoderici Rover filii 

naturalis quondam Wijnrici de Oijen palam recognoverunt eis 

plenari fore satisfactum de LXX scilde scilicet XII Hollant 

placken pro scilt computatis quos Henricus de Penu Willelmus 

#filius# Arnoldi Tielkini Johannes de Neijnsel Arnoldus de Loe 

Johannes Bernts soen de Overmere et Ghibo filius quondam Gerardi 

Hessellen soen faber tamquam arbitri addixerunt predictis Gerardo 

Henrico et Theoderico Rover fore dandos (dg: ...) et persolvendos 

in festo nativitatis (dg: Domini) #Johannis# proxime preterito a 

Willelmo Henrico et Johanne fratribus liberis quondam Johannis 

Kersmaker Johanne de Scijndel Roeskino dicto Roesken generis dicti 

Johannis Kersmaker Laurencio Kersmaker Alberto eius filio 

(verbeterd uit: fratre) et Johanne de Gherwen de (dg: de) 

perreconciliacione necis quondam Alberti filii naturalis Godefridi 

dicti Smeets facto per dictum Willelmum filium Johannis Kersmaker 

in personam iamdicti quondam Alberti ut dicebat. Testes Lonijs et 

Boud datum sexta post Pe Pau. 

 

BP 1176 f 193r 13 do 04-07-1381. 

Johannes zvw Johannes Vriese schreinmaker deed, mede namens andere 

                         
103 Zie ← BP 1176 f 185r 08 di 28-05-1381, uitspraak scheidslieden. “lichte schilden, 
12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend”. 
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erfg vw voornoemde Johannes Vriese, tbv Theodericus smid van Turingen 

afstand van alle goederen, die de broers Heijnmannus Graet en 

Gerardus Graet bezaten, en die hun erfgenamen nu bezitten. 

 

Johannes filius quondam Johannis Vriese scrinipari super omnibus 

bonis que Heijnmannus Graet et Gerardus Graet fratres possidebant 

et que eorum heredes possident pro presenti quocumque locorum 

consistentibus sive sitis et super jure sibi et (dg: s) aliis 

heredibus dicti quondam Johannis Vriese in premissis competente 

quovis modo ad opus (dg: in) Theoderici fabri de Turingen 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum quondam Johannis 

Vriese predicti in premissis existentem deponere. Testes (dg: 

datum supra) Lonijs et Vere datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1176 f 193r 14 do 04-07-1381. 

(dg: Voornoemde Theodericus smid beloofde aan voornoemde Johannes zvw 

Johannes Vriese 2½ mud rogge, Bossche maat, na maning te leveren). 

 

(dg: dictus Theodericus faber promisit dicto Johanni filio quondam 

Johannis Vriese duos et dimidium modios siliginis mensure de Busco 

ad monitionem persolvendos. Testes datum supra). 

 

BP 1176 f 193r 15 do 04-07-1381. 

Jacobus van den Placke verklaarde ontvangen te hebben van Heijlwigis 

wv Rutgherus gnd die Writer en haar zoon Johannes 53 schilden, 12 

Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, die voornoemde Heijlwigis 

en Johannes in plaats van erfgoed geschonken hadden aan voornoemde 

Jacobus en diens vrouw Berta dv voornoemde Heijlwigis. Hij beloofde 

bij de deling van de goederen, die voornoemde wijlen Rutgherus 

nagelaten heeft, resp. die voornoemde Heijlwigis zal nalaten, deze 53 

schilden weer in te brengen. 

 

Jacobus van den Placke palam #recognovit# se recepisse ab 

Heijlwige relicta Rutgheri dicti die Writer et Johanne eius filio 

LIII scilde scilicet XII Dordrecht placken pro scilt computato 

quos dicti Heijlwigis et Johannes dicto Jacobo cum Berta sua uxore 

filia dicte Heijlwigis nomine dotis in loco hereditatis 

promiserant (dg: pro) ut dicebat clamans inde quitos et (dg: qu) 

promisit super omnia si ipse #seu sui heredes# imposterum ad 

divisionem faciendam de bonis que dictus quondam Rutgherus in sua 

morte post se reliquit et que dicta Heijlwigis in sua morte post 

se relinquet venire voluerit quod extunc ipse seu sui heredes ad 

huiusmodi divisionem venire volentes reimportabunt LIII scilde 

scilicet XII Dordrecht placke pro quolibet scilt computato 

antequam ad huiusmodi divisionem venire poterint. Testes Lonijs et 

Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 193r 16 vr 05-07-1381. 

(dg: ?Willelmus ....... ....... beloofde aan zijn vader Johannes 3000 

Brabantse dobbel na maning te betalen). 

 

(dg: ?Willelmus ....... .......) promisit super omnia (dg: Johanni 

suo patri) tria milia Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. 

Testes Lonijs et Vere datum (dg: secunda) #sexta# post Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 193r 17 vr 05-07-1381. 

Willelmus gnd van Arle droeg over aan Willelmus Kemmer 109 dobbel 
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mottoen104 geld van Brabant of ander paijment van dezelfde waarde, aan 

hem beloofd door Henricus van Zeghenworp, Arnoldus van Enode en 

Henricus gnd Erijt. 

 

Willelmus dictus de Arle centum et novem aureos denarios 

communiter dobbel mottoen vocatos monete Brabantie boni auri et 

iusti ponderis seu aliud pagamentum eiusdem valoris promissos 

eidem ab Henrico de Zeghenworp Arnoldo de [En]ode et Henrico dicto 

Erijt prout in liiteris supportavit Willelmo Kemmer cum litteris 

et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 193r 18 vr 05-07-1381. 

Johannes van Bruheze en Johannes Leonii van Erpe beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 102 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1381; 26+31+30+1=88 dgn) te betalen, op straffe 

van 5. 

 

Johannes de Bruheze et Johannes Leonii de Erpe promiserunt 

Philippo Jozollo etc centum (dg: au) et duos aude scilde Francie 

ad Remigii proxime persolvendos sub pena V. Testes Vere et 

S....... ........ 

 

BP 1176 f 193r 19 vr 05-07-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem (dg: servare). Testes datum supra. 

 

1176 mf5 F 01 f.193v. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 05-07-1381. 

 in octavis Petri et Pauli: zaterdag 06-07-1381. 

 

BP 1176 f 193v 01 vr 05-07-1381. 

Destijds hadden hr Leonius van Erpe priester, vicarius van de kerk 

van Os, Egidius gnd van Ghele en Henricus gnd van Houthem beloofd aan 

hr Johannes van Wijfliet heer van Blaersvelt ridder, een b-erfcijns 

van 116 pond, geld dat ten tijde van de betaling van de cijns in Den 

Bosch gemeenlijk in de beurs gaat, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een windmolen in 

Berlicum, tussen de villa van Schijndel en de plaats gnd Middelrode, 

het molenaarsrecht, de olieslag van de naburen van de villa van 

Schijndel en van Berlicum, en het bedwang van de naburen van deze 

villae. Thomas Meelman en Johannes van Derentheren hadden vervolgens 

alle goederen van voornoemde hr Johannes van Wijflit heer van 

Blaersfelt gerechtelijk gekocht van Johannes gnd Bac zvw Arnoldus gnd 

Berthout Bac van Tilborch. Voornoemde Johannes van Derentheren en 

Arnoldus Stamelart van de Kelder ev Aleijdis dvw voornoemde Thomas 

Meelman verklaarden thans dat 1/9 deel van voornoemde erfcijns van 

116 pond voornoemd geld behoort aan wijlen Wijnricus van Oijen. 

Ywanus van Vauderic ev Oda dvw Egidius van Ghele verkocht thans aan 

Henricus Loze voornoemd 1/9 deel, dat behoorde aan voornoemde 

Wijnricus, welk deel aan voornoemde Ywanus en zijn vrouw Oda gekomen 

was na erfdeling na overlijden van voornoemde Wijnricus, grootvader 

van voornoemde Oda. 

 

Notum sit universis quod cum dominus Leonius de (dg: Scijnd) Erpe 

presbiter perpetuus vicarius ecclesie de Os Egidius dictus de 

Ghele et Henricus dictus de Houthem promississent ut debitores 

                         
104 Zie ← BP 1176 f 118r 12 do 31-03-1379 of BP 1176 f 118r 13 do 31-

03-1379, belofte 109 Brabant dobbel te betalen op 25-12-1379 resp. 

25-12-1380. 
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principales indivisi super se et bona sua omnia se daturos et 

soluturos domino Johanni de (dg: Blaer) Wijfliet domino de 

Blaersvelt militi annuum et hereditarium censum centum et sedecim 

librarum monete pro tempore solucionis dicti census in Buscoducis 

ad bursam communiter currentis anno quolibet hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini de quodam molendino venti sito in 

parochia de (dg: Blaert) Berlikem inter villam de Scijnle et inter 

locum dictum Middelrode et de officio et jure molicionis eiusdem 

necnon de (dg: de coactione theutonice dicta) expressione olei 

theutonice dicta den olislach vicinorum villarum de Scijnle et de 

Berlikem predictarum atque de coactione theutonice dicta van den 

bedwanghe vicinorum villarum predictarum prout in litteris quas 

vidimus et cum deinde Thomas Meelman et Johannes de Derentheren 

omnia et singula bona (dg: domini) dicti domini Johannis de 

Wijflit domini quondam de Blaersfelt erga Johannem dictum Bac 

filium quondam Arnoldi dicti Berthout Bac de Tilborch per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisivissent prout 

in litteris #quas vidimus# constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Johannes de Derentheren et Arnoldus Stamelart 

de Penu maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleijdis sue 

uxoris filie dicti quondam Thome Meelman palam recognoverunt quod 

una nona pars dicti hereditarii census centum et sedecim librarum 

dicte monete pleno jure spectabat ad Wijnricum quondam de (dg: 

Oij) Oijen quam recognitionem dicti Johannes de Derentheren et 

Arnoldus Sta promiserunt super omnia ratam servare. Quo facto 

constitutus coram scabinis infrascriptis Ywanus de Vauderic 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Ode sue uxoris filie 

quondam Egidii de Ghele dictam unam nonam partem (dg: dicti cen 

quam ad ad dictum quondam) dicti census centum et sedecim 

(verbeterd uit: sexecim) librarum (dg: prout) que nona pars ad 

dictum quondam Wijnricum spectabat ut dicebat et quam nonam partem 

dictus Ywanus (dg: nunc) sibi et Ode sue uxori de morte dicti 

quondam Wijnrici #avi olim dicte Ode# successione advolutam esse 

dicebat et sibi mediante divisione hereditaria prius habita inter 

ipsum et suos in hoc coheredes in partem cessisse dicebat ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico (dg: d) Loze promittens ratam 

servare et obligationem impeticionem et calangiam ex parte sui et 

quorumque heredum dicti quondam Wijnrici deponere. Testes Sta 

predictus et Scilder datum sexta post Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 193v 02 vr 05-07-1381. 

Elizabeth wv Godefridus Delijen soen dvw Theodericus van der Hoeven 

droeg over aan haar zoon Johannes, tbv hem en Willelmus en Yda, kv 

voornoemde Elizabeth, alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar ouders, en alle goederen van voornoemde 

Elizabeth. 

 

Solvit. 

Elizabeth relicta quondam Godefridi Delijen soen (dg: cum ..) 

filia quondam Theoderici van der Hoeven cum tutore omnia bona sibi 

de morte quondam parentum dicte Elizabeth successione advoluta 

quoque locorum consistentia sive sita #et omnia bona dicte 

Elizabeth quocumque locorum consistentia sive sita# ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni suo filio ad opus sui et ad opus 

(dg: Yd) Willelmi et Yde liberorum dicte Elizabeth promittens cum 

tutore ratam servare. Testes Boud et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 193v 03 vr 05-07-1381. 

Bodo zvw Henricus zv Matheus verkocht aan zijn zwager Gerardus van 

Berze een b-erfcijns van 12 pond geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit een hoeve in Dinther, ter plaatse gnd Loosbroek, tussen 



Bosch’ Protocol jaar 1381 01. 

 

317 

Petrus gnd Bever enerzijds en Johannes gnd Scragen anderzijds, welke 

cijns voornoemde Bodo verworven had van zijn broer Henricus. 

 

Bodo filius quondam Henrici filii Mathei hereditarium censum XII 

librarum monete (dg: ex quo) solvendum hereditarie purificatione 

ex quodam manso sito in parochia de Dijnther in loco dicto 

Loesbroec inter hereditatem Petri dicti Bever ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Scragen ex alio latere (dg: ..) atque 

ex attinentiis dicti mansi singulis et universis quem censum (dg: 

Hen) dictus Bodo erga Henricum suum fratrem acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendidit Gerardo de Berze suo sororio 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 193v 04 vr 05-07-1381. 

Johannes van Ellaer de jongere had destijds tbv Johannes gnd 

Waerloes, Theodericus zv Egidius snijder van Berze en Lambertus gnd 

Boelaert afstand gedaan van goederen in Wintelre, waarop Elijas van 

Kreijelt en zijn zoon als hoevenaars zitten, voorzover die goederen 

aan voornoemde Johannes van Ellaer, Johannes gnd Waerloes, Lambertus 

gnd Boelaert en Theodericus zv Egidius snijder van Berze behoorden. 

Willelmus en Enghelberna, kvw voornoemde Johannes van Waerloes, 

droegen thans over aan Willelmus gnd Waerloes hun deel in (1) 

voornoemde goederen, (2) een stuk heideveld in voornoemde goederen, 

dat aan wijlen voornoemde Johannes Waerloes behoorde. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes de Ellaer junior super bonis 

sitis in Wijnterle atque super attinentiis eorundem bonorum 

singulis et universis quocumque locorum sitis in quibus vero bonis 

et eorum attinentiis predictis Elijas de Kreijelt et eius filius 

tamquam coloni resident in quantum huiusmodi bona predicta cum 

dictis eorum attinentiis ad dictum Johannem de Ellaer Johannem 

dictum Waerloes Lambertum dictum Boelaert et Theodericum filium 

Egidii sartorem de Berze spectare consueverunt ad opus dictorum 

Johannis Waerloes Theoderici et Lamberti renunciasset prout in 

litteris constituti igitur coram scabinis infrascriptis Willelmus 

et Enghelberna liberi dicti quondam Johannis !de Waerloes cum 

tutore (dg: s) totam partem et omne jus eis in dictis bonis cum 

suis attinentiis competentes quovismodo #{BP 1176 f 193v 05 

invoegen}# hereditarie supportaverunt Willelmo dicto Waerloes cum 

litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1176 f 193v 05 vr 05-07-1381. 

{invoegen in BP 1176 f 193v 04} 

#atque in pecia terre mericalis sita in dicta bona que pecia terre 

mericalis ad dictum quondam Johannem Waerloes spectare consuevit. 

 

BP 1176 f 193v 06 za 06-07-1381. 

Ghisbertus gnd van den Hasenbossche droeg over aan zijn broer 

Henricus Maechelini de helft van alle erfgoederen van Johannes van 

Beke zv Goeswinus van Beke, voorzover Arnoldus van Beke nzvw hr 

Arnoldus van Beke priester en Gerardus Kepken die erfgoederen thans 

bezitten, welke goederen aan voornoemde Ghisbertus gerechtelijk waren 

verkocht door Rutgherus gnd Cort. 

 

Ghisbertus dictus van den Hasenbossche medietatem omnium 

hereditatum Johannis de Beke filii Goeswini de Beke in quantum 

Arnoldus de Beke filius naturalis quondam domini Arnoldi de Beke 

presbitri et Gerardus Kepken dictas (dg: partes) hereditates ad 

presens possident venditarum dicto Ghisberto a Rutghero dicto Cort 



Bosch’ Protocol jaar 1381 01. 

 

318 

(dg: prout) per judicem mediante sententia scabinorum in Busco pro! 

in litteris hereditarie supportavit Henrico Maechelini (verbeterd 

uit: Maelhelini) suo fratri cum litteris et jure occacione 

medietatis promittens ratam servare. Testes Sta et Vere datum (dg: 

sabbato post Pe) in octavis Pe Pau. 

 

BP 1176 f 193v 07 za 06-07-1381. 

Ghisbertus van den Hasenbossche droeg over aan zijn voornoemde broer 

Henricus Maechelini (1) de helft van alle erfgoederen van Johannes 

van Beke zvw Goeswinus van Beke, voorzover Jacobus Tijt en Henricus 

Maechelini die erfgoederen thans bezitten, (2) de helft van alle 

erfgoederen van voornoemde wijlen Johannes van Beke, die Dijna dv 

Ghisbertus van Krikenbeke bezat, welke goederen aan hem gerechtelijk 

verkocht waren door Rutgherus Cort. 

 

Ghisbertus van den Hasenbossche medietatem omnium hereditatum 

Johannis de Beke filii quondam Goeswini de Beke in quantum Jacobus 

Tijt et Henricus Maechelini dictas hereditates ad presens 

possident atque medietatem omnium hereditatum dicti quondam 

Johannis de Beke quas Dijna filia Ghisberti de Krikenbeke 

possidere consuevit venditarum (dg: p..) sibi a Rutghero Cort per 

judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Henrico Maechelini suo fratri cum 

litteris et jure (dg: pro) occacione dictarum medietatum 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 193v 08 za 06-07-1381. 

Ghisbertus van den Hasenbossche en zijn broer Henricus Maechelini 

verkochten aan Walterus van Oekel een stuk land in Nuland, ter 

plaatse gnd op Groot Nuland, tussen voornoemde Walterus van Oekel 

enerzijds en Willelmus van Tula anderzijds, met een eind strekkend 

aan de plaats gnd Wolfsdijk en met het andere eind aan de plaats gnd 

die Kort Hoeve, belast met zegedijk, gemene dijken en waterlaten. Hij 

reserveerde voor zich een gemene weg, die over voornoemd stuk land 

gaat. 

 

Ghisbertus van den Hasenbossche et Henricus Maechelini eius frater 

(dg: quendam campum) #peciam# terre (dg: que quatuor) sitam in 

parochia de Nuwelant ad locum dictum op Groet Nuwelant (dg: in lo) 

inter hereditatem Walteri de Oekel ex uno et inter hereditatem 

Willelmi de Tula ex alio tendentem cum uno fine ad locum dictum 

Wolfsdijc et cum reliquo fine ad locum dictum die Cort Hoeven ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Waltero de Oekel 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis Zegedijc et communibus aggeribus et aqueductibus 

ad hanc de jure spectantibus (dg: sal) excepto tamen in dicta 

pecia terre et reservata communi platea per dictam peciam terre 

transeuntem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 193v 09 za 06-07-1381. 

Egidius Zeelmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius Zeelmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 193v 10 za 06-07-1381. 

Een vidimus maken van de vonnisbrief die begint met “destijds had 

Hermannus gnd Gleijn etc” en Ghisbertus van den Hasenbossche 

beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan voornoemde 

Walterus van Oekel. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1381 01. 

 

319 

#. 

Et fiet vidimus de littera (dg: incipiente) sententie incipiente 

notum sit universis (dg: q) presentia visuris quod cum Hermannus 

dictus Gleijn etc et Ghisbertus van den Hasenbossche promisit 

tradere dicto Waltero de Oekel ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 193v 11 za 06-07-1381. 

Voornoemde broers Ghisbertus van den Hasenbossche en broer Henricus 

Maechelini: een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Hees, ter 

plaatse gnd die Koeksbos, aan weerszijden van de gemene weg, tussen 

Johannes van de Dijk enerzijds en Jacobus Tijt anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan voornoemde Jacobus Tijt en 

Henricus Maechelini {niet afgewerkt contract}. 

 

Dicti Ghisbertus et Henricus fratres peciam terre (dg: silig) 

sitam in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze ad locum dictum 

die Koecsbossche #ab utroque latere communis platee# inter 

hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter hereditatem Jacobi 

Tijt ex alio tendentem a communi platea retrorsum usque 

hereditates Jacobi Tijt et Henrici Maechelini predictorum. 

 

BP 1176 f 193v 12 za 06-07-1381. 

Johannes Stierken, zijn kinderen Johannes, Henricus en Ywanus, en 

Thomas van Hijntam machtigden Zibertus van Hoculem zijn gebouwen te 

zetten tegen een stenen muur van de achterste stenen kamer van 

voornoemde Johannes Stierken richting erfgoed van voornoemde 

Zibertus, over een lengte van 6 voet, af te meten achterwaarts vanaf 

het bouwwerk gnd gevel van het stenen huis van voornoemde Johannes 

Stierken. Zibertus mag zijn gebouwen ertegen aan zetten, maar niet 

ermee verbinden, en niets van die muur beschadigen. Zibertus mag het 

dak van zijn te plaatsen gebouwen in voornoemde stenen muur 

bevestigen. De door Zibertus te plaatsen gebouwen en hun dak moeten 

onder het dak blijven van voornoemde achterkamer van voornoemde 

Johannes Stierken; ze mogen dus niet hoger zijn. Het water dat naast 

voornoemde achterkamer wegstroomt door de goot van het stenen huis 

van voornoemde Johannes Stierken zal vallen op voornoemde, door 

Zibertus te plaatsen, gebouwen, en verder over erfgoed van Zibertus. 

De waterloop vanaf het dak van voornoemde kamer van voornoemde 

Johannes Stierken zal, over voornoemde lengte van 6 voet, stromen 

over en door de door Zibertus te plaatsen gebouwen, op erfgoed van 

voornoemde Zibertus. Het water van de door Zibertus te plaatsen 

gebouwen zal eveneens vallen op erfgoed van voornoemde Zibertus. 

Johannes Stierken, zijn kinderen en Thomas enerzijds en voornoemde 

Zibertus, zijn zoon Zibertus et schoonzoon Henricus Boden anderzijds 

beloofden dit na te komen. 

 

Johannes Stierken Johannes Henricus et Ywanus eius liberi et 

Thomas de Hijntam consensierunt et liberam potestatem contulerunt 

quantum in eis #est et# esse (dg: poterit) potest Ziberto de 

Hoculem (dg: qu) scilicet quod idem Zibertus poterit sua edificia 

apponere et adiungere #in# muro lapideo posterioris camere lapidee 

dicti Johannis Stierken #versus hereditatem dicti Ziberti# ad 

longitudinem sex pedatarum mensurandam ab edificio dicto ghevel 

domus lapidee dicti Johannis Stierken retrorsum hoc tamen addito 

quod dictus Zibertus dicta sua edificia dicto muro lapideo (dg: 

versus fiet hereditarie dedi muro muro) #posterioris# dicti 

Johannis Stierken apponet et adiunget et in eodem muro (dg: lap) 

non imponet neque iniuget nec dictum murum dicti Johannis Stierken 

non franget nec annullabit poterit tamen dictus Zibertus tectum 

dictorum edificiorum firmare in dicto muro lapideo dicti Johannis 

Stierken {BP 1176 f 193v 13 invoegen} hoc tamen addito quod (dg: 
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aq) aque descensus (dg: e) a (dg: dicta) #tecto# dicte camere 

dicti Johannis Stierken ad dictam longitudinem dictarum sex 

pedatarum transcurrit ultra et per dicta edificia a dicto (dg: e) 

Ziberto edificanda supra hereditatem dicti Ziberti et quod aqua 

transcurrens et descurrens a dictis edificiis a dicto Ziberto 

edificandis eciam (dg: d) cadet et descendet supra hereditatem 

dicti Ziberti et (dg: Th) quod dicto (dg: Zib) Johanni Stierken et 

suis edificiis dampna exinde non eveniant quovis modo et 

promiserunt dicti Johannes Stierken et eius liberi et Thomas ex 

una et dictus Zibertus (dg: ex altera parte promiserunt ratam 

servare omnia rata servare et adimplere) Zibertus eius filius et 

Henricus Boden eius gener ex altera parte promiserunt super omnia 

mutuo ratam servare et adimplere. Testes Lonijs et Vere datum 

supra. 

 

BP 1176 f 193v 13 za 06-07-1381. 

{invoegen in BP 1176 f 193v 12} 

#item quod #dicta# edificia a dicto Ziberto edificanda et tectum 

eorundem edificiorum manebunt sub tecto dicte camare posterioris 

dicti Johannis Stierken et non altius edificabitur [quam] ad 

tectum dicte camere posterioris item quod aqua descendens et 

transcurrens iuxta dictam cameram posteriorem per guttarium domus 

lapidee dicti Johannis Stierken ibidem [ca]det et descendet supra 

dicta edificia a dicto Ziberto edificanda et ulterius supra 

hereditatem dicti Ziberti. 

 

1176 mf5 F 02 f.194. 

 in octavis Petri et Pauli: zaterdag 06-07-1381. 

 secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 08-07-1381. 

 in crastino octavarum Petri et Pauli: zondag 07-07-1381. 

 

BP 1176 f 194r 01 za 06-07-1381. 

Laurencius Kersmaker verkocht aan Rodolphus zv Arnoldus Koijt 1/3 

deel van een kamp gnd den Eikenenberg, gelegen achter het klooster 

Porta Celi, tussen erfgoed gnd die Aalkamp enerzijds en Leonius van 

Langvelt anderzijds. 

 

Laurencius Kersmaker (dg: duo iugera terre ad se spectantia in) 

terciam partem cuiusdam campi #dicti den Eijkenenberch# siti retro 

conventum de Porta Celi inter hereditatem dictam die Aelcamp ex 

uno et inter hereditatem (dg: de) Leonii de Langvelt ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Rodolpho filio Arnoldi Koijt 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Lonijs et 

Vere datum (dg: fe) in octavis Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 194r 02 za 06-07-1381. 

Johannes zv Johannes Kersmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Johannis Kersmaker (dg: junior) prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 194r 03 za 06-07-1381. 

Henricus Maechelini gaf uit aan Gerardus van Herlaer van Roesmalen 

(1) een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Hees, ter plaatse gnd 

die Katsbossen, aan weerszijden van een gemene weg, tussen Johannes 

van de Dijk enerzijds en Jacobus Tijt anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg die loopt vanaf Wilshuizen achterwaarts tot aan voornoemde 

Jacobus Tijt en Henricus Maechelini, in welk stuk land Henricus Hagen 

een stuk land heeft liggen, en in welk eerstgenoemd stuk land 

voornoemde Jacobus Tijt een weg heeft, (2) 1 morgen land aldaar, ter 

plaatse gnd in het Broek, tussen Jacobus Tijt enerzijds en Everardus 
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Claes soen van Heze anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 2 mud (graansoort niet vermeld), Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, voor het eerst over 2 jaar (di 02-02-1384), voor 

een n-erfcijns van 12 pond geld, met Pasen te betalen, voor het eerst 

over 2 jaar (zo 22-03-1383), en voor 2 kapoenen, met Sint-Remigius te 

leveren, voor het eerst over 2 jaar (do 01-10-1383), alles in Den 

Bosch te leveren. Uitgever en met hem Ghisbertus van den Hasenbossche 

beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd zegedijk en waterlaten. 

Verkrijger zal de erfgoederen verbeteren met gebouwen, ter waarde van 

20 oude schilden. 

 

(dg: Ghisbertus van den Hazenbossche et) Henricus Maechelini (dg: 

eius frater) peciam terre sitam in parochia de Roesmalen ad locum 

dictum Heze ad locum dictum die Catsbossche ab utroque latere 

communis platee inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno et 

inter hereditatem Jacobi Tijt ex alio tendentem (dg: cum) a 

communi platea #tendente a Wilshuzen# retrorsum usque hereditates 

dictorum Jacobi Tijt et Henrici Maechelini #(dg: salvo tamen 

Henrico Hagen pecia terre)# et in qua tamen pecia terre Henricus 

Hagen habet unam peciam terre situatam et in qua pecia terre 

primodicta dictus Jacobus Tijt habet unam viam #prout d eadem via 

spectat de jure ad dictum Jacobum# et unum iuger terre situm (dg: 

in dicta p) ibidem in loco dicto Intbroec inter hereditatem Jacobi 

Tijt ex uno et inter hereditatem Everardi Claes soen de Heze ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum et pactum Gerardo de 

Herlaer de Roesmalen ab eodem possidendam pro hereditaria paccione 

duorum modiorum !mensure de Busco danda sibi ab alio purificatione 

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

annos# et pro hereditario censu XII librarum monete dando sibi ab 

alio pasce et pro primo termino a pasca proxime ultra duos annos 

et pro duobus caponibus dandis sibi ab alio Remigii et primo 

termino termino ultra duos annos et in Busco tradendis ex 

premissis promittentes et cum eo Ghisbertus van den Hasenbossche 

indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere (dg: 

et alter repromisit ex) exceptis (dg: dimidia virgata agge zegen) 

zeghedike et aqueductibus ad premissa spectantibus (dg: et) et 

alter repromisit et (dg: quod ipse) promisit super omnia quod ipse 

dictas hereditates in edificiis meliorabit ad valorem XXti aude 

scilde et semper (dg: in v edificiis tenet) edificia huiusmodi 

tenebit in valore ad XXti aude scilde. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 194r 04 za 06-07-1381. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Henricus Maechelini ¼ 

deel van 6 roeden zegedijk, gelegen ter plaatse gnd Kepkens Donk, 

welk ¼ deel behoort aan erfgoederen van Henricus Maechelini, zodanig 

te onderhouden dat voornoemde Henricus daarvan geen schade 

ondervindt. 

 

#Et# dictus Gerardus promisit super omnia #Henrico Maechelini# 

quartam partem sex virgatarum aggeris Zegghedijc sitas ad locum 

dictum Kepkens Donc que (dg: q) quarta pars spectat ad hereditates 

(dg: dict) Henrici Maechelini ut dicebat perpetue taliter 

conservabit sic quod dicto Henrico dampna exinde non eveniant 

quovismodo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 194r 05 za 06-07-1381. 

Gerardus van de Doorn beloofde aan Johannes Guldentop 56 Hollandse 

dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Gerardus de Spina promisit Johanni Guldentop quinquaginta sex 

Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 
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persolvendos. Testes Boud et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 194r 06 za 06-07-1381. 

Arnoldus Hacke en Johannes zv mr Wolphardus van Ghijessen beloofden 

aan Theodericus Stalpart 13½ Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Arnoldus Hacke et Johannes filius magistri Wolphardi de Ghijessen 

promiserunt Theoderico Stalpart XIII et dimidium Hollant dobbel 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Boud et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 194r 07 za 06-07-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 194r 08 za 06-07-1381. 

Margareta wv Walterus van Herpen droeg over aan haar dochter Metta en 

haar schoonzonen Yudocus van den Hoevel en Nijcholaus uter Hasselt 

het vruchtgebruik in een huis en erf in Den Bosch, in de Peperstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes van Eijsspijt enerzijds en erfgoed 

van wijlen Albertus van Herke anderzijds. 

 

Margareta relicta Walteri de Herpen cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in domo et area sitam in Busco in vico dicto 

Peperstraet inter hereditatem quondam Johannis de Eijsspijt ex uno 

et inter hereditatem quondam Alberti de Herke ex alio ut dicebat 

supportavit Mette sue filie et Yudoco van den Hoevel et Nijcholao 

uter Hasselt suis generis promittens cum tutore ratam servare (dg: 

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

 

BP 1176 f 194r 09 ma 08-07-1381. 

Voornoemde Metta en Judocus ev Sophija dvw voornoemde Walterus 

verkochten 2/3 deel in voornoemd huis en erf aan Nijcholaus uter 

Hasselt. 

 

Dicti (dg: M) Metta #cum tutore# et Judocus maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Sophije sue uxoris filie dicti quondam 

Walteri duas tercias partes ad se spectantes in dicta domo et area 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Nijcholao (dg: van der) uter 

Hasselt #supportaverunt cum litteris et jure# promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere etc. 

Testes Lonijs et Vere datum secunda post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 194r 10 ma 08-07-1381. 

Johannes Baten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Baten soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 194r 11 ma 08-07-1381. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan Margareta wv Walterus van Herpen 

een lijfrente van 5 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum Margarete relicte quondam Walteri de Herpen vitalem 

pensionem quinque librarum monete anno quolibet ad vitam dicte 

Margarete et non ultra mediatim (dg: Johannis) Domini et mediatim 

Johannis ex omnibus suis bonis habitis et habendis. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1176 f 194r 12 za 06-07-1381.  

Leonius van Erpe verklaarde ontvangen te hebben van Arnoldus gnd 

Mertens soen, Egho zvw Egho gnd Boudens soen en Ghisbertus gnd Danels 

soen 27 oude schilden, die zij beloofd hadden aan voornoemde Leonius, 

tbv de hertog. De brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

[Solvit] 2 plack. 

Leonius de Erpe palam recognovit sibi fore satisfactum per 

Arnoldum dictum Mertens soen #et# Eghonem filium quondam Eghonis 

dicti Boudens soen et #per# Ghisbertum dictum Danels soen de (dg: 

s) viginti septem aude scilde quos ipsi dicto Leonio promiserant 

ad opus domini nostri ducis ut dicebat clamans quitos. Testes Vere 

et Scilder datum in octavis Pe Pauli. Tradetur littera dicto 

Arnoldo. 

 

BP 1176 f 194r 13 za 06-07-1381.  

Jkr Johannes van Kuijc zvw hr Henricus van Kuijc ridder heer van 

Vorsel en Nieuwkuik, Johannes van de Dijk, Henricus van Gravia, 

Jordanus van Hoculem en Johannes van Wetten zvw Johannes Happen soen 

beloofden aan Boudewinus Kuijst van Wijc 200 oude Franse schilden met 

Sint-Bartholomeus over een jaar (zo 24-08-1382) te betalen. De brief 

overhandigen aan Johannes van de Dijk. 

 

(dg: Jo) Domicellus Johannes de Kuijc filius quondam domini 

Henrici de Kuijc #militis# dominus de Vorsel et de Nuwenkuijc 

Johannes de Aggere Henricus de Gravia Jordanus de Hoculem Johannes 

de Wetten filius quondam Johannis Happen soen promiserunt 

Boudewino Kuijst de Wijc CC aude scilde Francie seu valorem a 

Bartholomei proxime ultra annum persolvenda. Testes Lijsscap et 

Vere datum supra. Tradetur littera Johanni de Aggere. 

 

BP 1176 f 194r 14 za 06-07-1381.  

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

Johannes van de Dijk. 

 

[Solvit] 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Tradetur 

littera Johanni de Aggere. 

 

BP 1176 f 194r 15 zo 07-07-1381. 

Johannes van Bruheze, Gerardus van Berkel en Arnoldus Stamelart van 

Spanct beloofden aan Jacobus van Hedel 40 Brabantse dobbel met Sint-

Remigius aanstaande (di 01-10-1381) te betalen. 

 

Johannes de Bruheze Gerardus de Berkel et Arnoldus Sta de Spanct 

promiserunt Jacobo de Hedel XL Brabant dobbel seu valorem ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes Sta et Lijsscap datum in 

crastino octavarum Pe Pau. 

 

BP 1176 f 194r 16 zo 07-07-1381. 

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

Stamelart. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indemnes. Testes datum supra. Tradetur 

littera Stamelart. 

 

BP 1176 f 194r 17 ma 08-07-1381. 
Vergelijk: SAsH THG regest 860, 08-07-1381. 
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Elizabeth wv Akerinus van Hezelt dvw Henricus gnd Rademaker van 

Mierbeke, Johannes Pijlijseren ev Johanna, en Johannes Katherinen 

soen ev Mechtildis, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Akerinus, 

verkochten aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in Den Bosch, een 

erfpacht105 van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

aan het Geefhuis te leveren, gaande uit (1) de helft in 12 morgen 

land van voornoemde wijlen Henricus Rademaker in Rosmalen in het Rot, 

tussen wijlen hr Johannes Rover ridder enerzijds en Everardus Claes 

soen anderzijds, (2) een erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, 

die Nijcholaus van den Wuwer beloofd had aan voornoemde Johannes 

Pijlijseren, met Lichtmis te leveren, gaande uit (a) een stuk land 

gnd die Berghof, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen 

Gheerlacus Cnode enerzijds en Johannes gnd Scouts anderzijds, (b) een 

stuk land aldaar, tussen wijlen Matheus Becker enerzijds en Aleijdis 

Didekens anderzijds, (3) een erfpacht van 11 zester rogge, Bossche 

maat, die Elizabeth dvw Johannes gnd Dravarts beloofd had aan 

voornoemde Johannes Pijlijseren, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

onderpanden onder Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, (3a) een stuk 

land gnd die Hege, tussen Willelmus Coptiten enerzijds en Gheerlacus 

Cnode anderzijds, (3b) een tuin en stukje erf gnd een Broekske, 

tussen voornoemde Gheerlacus enerzijds en Gerardus van Aken 

anderzijds, (3c) een stuk land gnd die Beirkt, gelegen naast de 

plaats gnd Kattenbos enerzijds en Jacobus gnd Berten soen anderzijds, 

(4) het stenen huis van voornoemde Johannes Pijlijseren, in Den 

Bosch, naast de kerk van de Minderbroeders, in de straat gnd 

Dravelgas, tussen erfgoed van Johannes Keijser enerzijds en erfgoed 

van wijlen Aleijdis Posteels anderzijds, welk stenen huis reeds 

belast was met een b-erfcijns van 12 pond geld. 

 

Elizabeth relicta quondam Akerini de Hezelt filia quondam Henrici 

dicti Rademaker de Mierbeke cum tutore Johannes Pijlijseren 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Johanne sue uxoris et 

Johannes Katherinen soen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris filiarum dictorum Elizabeth et quondam (dg: 

Henrici) #Akerini# hereditarie vendiderunt Alberto Wael ad opus 

mense sancti spiritus in Busco hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco in habitatione #ad# dictam mensam 

spectante tradendam ex (dg: sex) medietate ad dictos venditores 

spectante in duodecim iugeribus terre dicti quondam Henrici 

Rademaker sitis (dg: in loco dicto R in lo) in parochia de 

Roesmalen in loco dicto int Rot inter hereditatem quondam domini 

Johannis (dg: Johannis) Rover militis ex uno et inter hereditatem 

(dg: quo) Everardi Claes soen ex alio atque ex hereditaria 

paccione quinque sextariorum siliginis mensure #de Busco# quam 

Nijcholaus van den Wuwer promiserat (dg: super) ut debitor 

principalis super se et bona sua omnia se daturum et soluturum 

dicto Johanni Pijlijseren hereditarie purificatione ex pecia terre 

die Berchhof sita in parochia de Roesmalen ad locum dictum Bruggen 

inter hereditatem Gheerlaci Cnode ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Scouts ex alio et ex pecia terre sita ibidem inter 

hereditatem quondam Mathei Becker ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis D Didekens ex alio prout in litteris quas vidimus atque 

ex hereditaria paccione undecim sextariorum siliginis mensure de 

Busco quam Elizabeth filia quondam Johannis dicti Dravarts 

promisit se daturam et soluturam (dg: here) dicto Johanni 

Pijlijseren hereditarie purificatione ex hereditatibus 

infrascriptis sitis (dg: in parochia) infra parochiam de Roesmalen 

                         
105 Zie → BP 1177 f 360v 06 za 11-05-1387, belofte goederen schadeloos 

te houden van deze erfpacht. 
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ad locum dictum Bruggen primo videlicet ex pecia terre dicta die 

Heghe sita inter hereditatem Willelmi Coptiten ex uno et inter 

hereditatem Gheerlaci Cnode ex alio item ex orto et particula 

hereditatis dicte een Bruexken sitis inter hereditatem dicti 

Gheerlaci ex uno et inter hereditatem Gerardi de Aken ex alio item 

ex pecia terre dicta die Beirct sita iuxta locum dictum 

Cattenbossche ex uno et inter hereditatem Jacobi dicti Berten soen 

ex alio prout in litteris quas vidimus atque domo lapidea dicti 

Johannis Pijlijseren sita in Busco iuxta (dg: conve) ecclesiam 

fratrum (dg: f) minorum in vico dicto Dravelgas inter hereditatem 

Johannis Keijser ex uno et inter hereditatem quondam Aleijdis 

Posteels ex alio ut dicebant promittentes cum tutore super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu XII (dg: den) librarum monete ex dicta domo 

lapidea annuatim prius solvenda et sufficientem facere. Testes 

Lonijs et Vere datum secunda post octavas Pe Pau. 

 

BP 1176 f 194r 18 ma 08-07-1381. 

Nijcholaus uter Hasselt beloofde aan Metta dvw Walterus van Herpen 10 

Brabantse dobbel na maning ter betalen. 

 

Nijcholaus uter Hasselt promisit Mette filie quondam Walteri de 

Herpen X Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 194r 19 ma 08-07-1381. 

Albertus Wael namens het Geefhuis beloofde dat het Geefhuis levert 

aan Adam van Ghestel en zijn vrouw Aleijdis een lijfpacht van 3 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle 

goederen van het Geefhuis. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Albertus Wael (dg: ex) prout etc cum consensu provisorum promisit 

quod dicta mensa dabit et exsolvet Ade de Ghestel et Aleijdi sue 

uxori vitalem pensionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

(dg: here) anno quolibet ad vitam dictorum Ade et Aleijdis et non 

ultra purificatione ex omnibus bonis dicte mense et alter eorum 

diutius vivens in humanis integraliter possidebit. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf5 F 03 f.194v. 

 secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 08-07-1381. 

 quarta post octavas Petri et Pauli: woensdag 10-07-1381. 

 quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 11-07-1381. 

 

BP 1176 f 194v 01 ma 08-07-1381. 

De broers Nijcholaus, Jacobus en Ludekinus, kvw Gerardus zv 

Nijcholaus zv mr Gerardus Steenbakker droegen over aan Godefridus 

Hoijer zv Johannes ¾ deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van 

hun broer Laurencius, in een b-erfcijns106 van 12 pond geld, die 

voornoemde Godefridus Hoijer aan voornoemde Laurencius beloofd had, 

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

gaande uit geheel een erfgoed met muren en gebouwen van eerstgenoemde 

wijlen Gerardus, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van de 

Minderbroeders enerzijds en erfgoed van Ghevardus van Eijndoven 

anderzijds. 

 

Nijcholaus Jacobus et Ludekinus fratres liberi quondam Gerardi 

filii Nijcholai filii magistri Gerardi Lapicide tres quartas 

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

een erfcijns van 60 pond, waarvan 12 pond aan Laurencius behoorden. 
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partes eis de morte quondam Laurencii eorum fratris successione 

advolutas in hereditario censu duodecim librarum monete quem 

Godefridus Hoijer filius Johannis promisit se daturum et soluturum 

dicto Laurencio hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex #integra# hereditate primodicti quondam Gerardi sita in Busco 

ad forum inter hereditatem fratrum minorum ex uno latere et inter 

hereditatem Ghevardi de Eijndoven ex alio atque ex muris et 

edificiis in primodicta hereditate stantibus prout in litteris 

hereditarie supportaverunt dicto Godefrido Hoijer cum litteris et 

jure promittentes ratam servare et obligationem eorum deponere. 

Testes Sta et Scilder datum secunda post octavas Pe Pau. 

 

BP 1176 f 194v 02 ma 08-07-1381. 

Walterus Herbrechts soen van den Brede Acker, Henricus van der 

Bunsbeke en Johannes van den Zande beloofden aan hr Johannes 

Sceijfart priester 5½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1382) in Den Bosch te leveren. 

 

Walterus Herbrechts soen van den Brede Acker Henricus van der 

Bunsbeke Johannes van den Zande promiserunt domino Johanni 

Sceijfart presbitro quinque (dg: mod) et dimidium modios siliginis 

mensure #de Busco# ad purificationem proxime persolvendos et in 

Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 194v 03 ma 08-07-1381. 

Voornoemde drie beloofden aan Everardus Huet 15 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Dicti tres promiserunt Everardo (dg: Hoet) Huet (dg: ad o) 

quindecim modios siliginis mensure de Busco ad purificationem 

proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 194v 04 ma 08-07-1381. 

Nijcholaus gnd Coel Bresser en Johannes van den Hoevel Zerijs soen 

beloofden aan Johannes zvw Henricus Veren Yden soen van Os 23½ 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Bresser et Johannes van den Hoevel Zerijs 

soen promiserunt Johanni filio quondam Henrici Veren Yden soen de 

Os XXIII et dimidium Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Sta et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 194v 05 ma 08-07-1381. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Johannes van den Hoevel 

21½ Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te 

betalen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit dicto Johanni van den Hoevel XXI et 

dimidium Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 194v 06 wo 10-07-1381. 

Hr Johannes van Ymmerseel ridder, Henricus zv Boudekinus Kist van 

Eijndoven en Willelmus Vos van Dijnter beloofden aan Johannes van de 

Kelder en Gerardus van Hemert 19 Hollandse dobbel met Allerheiligen 

aanstaande (vr 01-11-1381) te betalen. 

 

Dominus Johannes de Ymmerseel (dg: re) miles Henricus filius (dg: 

quond) Boudekini Kist de Eijndoven et (dg: Wo) Willelmus Vos de 

Dijnter promiserunt Johanni de Penu et Gerardo de Hemert seu eorum 
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alteri XIX Hollant dobbel ad omnium sanctorum proxime 

persolvendos. Testes Sta et Vere datum quarta post octavas Pe 

Pauli. 

 

BP 1176 f 194v 07 wo 10-07-1381. 

Johannes gnd Jans soen van Hees szv Willelmus Mijnnemere beloofde aan 

Jacobus Coptiten zvw Gerardus Coptiten 50 Brabantse dobbel107 met 

Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Johannes dictus Jans soen de Hees gener Willelmi Mijnnemere 

promisit (dg: Jab) Jacobo Coptiten filio quondam Gerardi Coptiten 

L Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes (dg: Lonijs et) Sta et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 194v 08 wo 10-07-1381. 

Jacobus Coptiten zvw Johannes Coptiten beloofde aan Leria van 

Neijnsel 50 oude schilden na maning te betalen. 

 

Jacobus Coptiten #filius quondam Johannis Coptiten# promisit Lerie 

de Neijnsel L aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes Lonijs 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 194v 09 wo 10-07-1381. 

Eligius gnd Loij van den Berge zvw Alandus droeg over aan zijn 

natuurlijke dochter Elizabeth (1) een huis en tuin, die waren van 

wijlen Ludovicus gnd Kelner, in Boxtel, ter plaatse gnd Lutter 

Liemde, tussen Johannes van den Velde enerzijds en Johannes Proeft 

van Bucstel anderzijds, (2) een stuk land aldaar, tussen voornoemde 

Johannes Proeft enerzijds en Johannes van den Velde anderzijds, (3) 

een stuk land aldaar, tussen Gerardus Wolfs enerzijds en Willelmus 

Spruijt anderzijds, (4) een stuk land gnd in die Brake, aldaar, 

tussen Johannes van den Velde enerzijds en Joseph Grieten soen 

anderzijds, (5) een stuk land in een kamp dat was van wijlen Johannes 

van den Stadeacker, in Boxtel, ter plaatse gnd Groter Liemde, tussen 

Henricus van Uden enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Eligius dictus Loij van den Berge filius quondam Alandi domum et 

ortum que fuerant quondam Ludovici dicti Kelner sitos in parochia 

de Bucstel in loco dicto Lutter Lijemde inter hereditatem Johannis 

van den Velde (dg: filii quondam) ex uno et inter hereditatem 

Johannis Proeft de Bucstel ex alio item peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem dicti Johannis Proeft ex uno et inter 

hereditatem Johannis (dg: Velde) van den Velde ex alio item peciam 

terre sitam ibidem inter hereditatem Gerardi Wolfs ex (dg: un) uno 

et inter hereditatem Willelmi Spruijt ex alio item peciam terre 

(dg: sitam in) dictam in die Brake sitam ibidem inter hereditatem 

Johannis van den Velde ex !alio et inter hereditatem (dg: Josp) 

Joseph Grieten soen ex alio ut dicebat item (dg: quendam campum 

situm in dicta parochia in dicto loco qui fu) quandam peciam terre 

ad se spectantem in campo !fuerat quondam Johannis van den 

Stadeacker sitam in dicta parochia in loco dicto Groter Lijemde 

(dg: ex uno et) inter hereditatem Henrici de Uden ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Elizabeth 

sue filie naturali promittens warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1176 f 194v 10 wo 10-07-1381. 

Gheerlacus zvw Johannes gnd Bont verkocht aan Boudewinus Lijsmoeden 

                         
107 Zie → BP 1176 f 215r 09 vr 09-08-1381, overdracht van deze 50 

dobbel. 
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soen zijn deel in een huis108 en erf van voornoemde wijlen Johannes 

Bont, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, (dg: tussen erfgoed van 

Arnoldus gnd Noude glazenmaker enerzijds en wijlen Arnoldus van 

Scijnle) naast erfgoed van wijlen Oda gruitster. 

 

Gheerlacus filius quondam Johannis dicti Bont totam partem et omne 

jus sibi competentes in domo et area dicti quondam Johannis Bont 

sita in Busco in vico Hijntamensi (dg: inter hereditatem Arnoldi 

dicti Noude vitrificis ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi 

Scij de Scijnle) #iuxta hereditatem Ode quondam grumellatricis# !ex 

alio ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) vendidit Boudewino 

Lijsmoeden soen promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Sta et Vere datum quarta post octavas Petri 

Pau. 

 

BP 1176 f 194v 11 wo 10-07-1381. 

Philippus zv hr Johannes heer van Geldrop ridder, Ghibo Herinc en 

Johannes Sluijsman van Gheldorp beloofden aan Philippus Jozollo etc 

92 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381; 

21+31+30+1=83 dgn) te betalen, op straffe van 6. 

 

Philippus (dg: dni) filius domini Johannis (dg: de) domini (dg: 

Johannis) de Gheldorp militis Ghibo Herinc Johannes Sluijsman de 

Gheldorp promiserunt Philippo Jozollo etc nonaginta duo aude 

scilde Francie ad Remigii proxime persolvenda sub pena sex. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 194v 12 wo 10-07-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 194v 13 wo 10-07-1381. 

Hr Petrus priester zvw Theodericus zvw Zibertus van Hoeklem verkocht 

aan Jordanus zvw Arnoldus zv Tielkinus de helft van een b-erfcijns 

van 10 pond cijnsgeld, met Pasen te betalen, gaande uit goederen gnd 

ter Aalsvoort, in het gebied van Herpen, welke cijns voornoemde 

wijlen Theodericus gekocht had van Eijmericus gnd van der Aelsvoert. 

 

Dominus Petrus presbiter filius quondam Theoderici filii quondam 

Ziberti de Hoeklem medietatem hereditarii census (dg: ..) decem 

librarum monete #censure# dandi et solvendi anno quolibet in festo 

pasce de bonis dictis ter Aelsvoert sitis in territorio de Herpen 

et de omnibus et singulis attinentiis eorundem bonorum (dg: ve) 

quem censum X librarum dictus quondam Theodericus erga Eijmericum 

dictum van der Aelsvoert emendo acquisiverat prout in litteris 

quas vidimus hereditarie vendidit Jordano filio quondam Arnoldi 

filii Tielkini supportavit cum litteris et jure occacione dicte 

medietatis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

(dg: deponere) et suorum coheredum deponere. Testes Lijsscap et 

Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 194v 14 wo 10-07-1381. 

Zibertus van Hoculem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zibertus de Hoculem prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

                         
108 Zie ← BP 1176 f 119r 06 wo 06-04-1379, overdracht van 1/3 deel in 

waarschijnlijk dit huis. 
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BP 1176 f 194v 15 wo 10-07-1381. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Eijmericus gnd van der 

Aelsvoert verkocht aan Theodericus” en Jordanus zvw Arnoldus Tielkini 

beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan hr Petrus van 

Hoculem. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Eijmericus dictus van der 

Aelsvoert legitime et hereditarie vendidit Theoderico et Jordanus 

filius quondam Arnoldi Tielkini promisit dictas litteras (dg: 

dicto) domino Petro (dg: f) de Hoculem tradere ut in forma. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 194v 16 wo 10-07-1381. 

Jordanus zvw Arnoldus Tielkini droeg over aan Zibertus zv Zibertus 

van Hoculem de helft van een b-erfcijns van 13 groten geld, welke 

cijns voornoemde wijlen Arnoldus zv Tielkinus en Theodericus van 

Hoculem met Sint-Jan beurden, gaande uit een kamer in Den Bosch, aan 

de Markt, in het Broodhuis, direct naast het Vleeshuis enerzijds, in 

welke kamer Johannes van der Bolst tegenwoordig woont. 

 

Jordanus filius quondam Arnoldi Tielkini medietatem hereditarii 

census tredecim grossorum monete quem #c[ensu]m# dictus quondam 

Arnoldus filius Tielkini et Theodericus de Hoculem solvendum 

habuerunt hereditarie in festo nativitatis Johannis ex quadam 

camera sita in (dg: ?dicta) Busco ad forum in domo panum dicta 

Broethuus #contigue# iuxta (dg: h domum) macellum dictum Vleesche 

Huus ex uno (dg: et inter he) et in qua camera Johannes van der 

Bolst ad presens moratur ut dicebat hereditarie supportavit 

Ziberto filio Ziberti de Hoculem promittens ratam servare et 

obligationem ex parte et suorum coheredum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 194v 17 do 11-07-1381. 

Elizabeth dv Henricus van Uden en Theodericus Buc zvw Godescalcus van 

den Sporct verpachtten aan Aleijdis van den Bijchelaer en haar zoon 

Willelmus de goederen gnd te Velde, in Liemde, voor een periode van 6 

jaar, ingegaan afgelopen Pinksteren (zo 02-06-1381), per jaar voor 10 

mud rogge en 4 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, en 

voor 15 Brabantse dobbel met Kerstmis in Den Bosch te betalen. 

Aleijdis en Willelmus zullen de wanden te pachters recht onderhouden 

en elk jaar op de huizen 7 honderdtallen stro laten dekken. Ze moeten 

daarbij de dekker opperen en hem te eten geven. Elizabeth en 

Theodericus zullen voor de dekker zorgen en de latten en ijzeren 

spijkers leveren. Aleijdis en Willelmus zullen de cijnzen en pachten 

uit deze goederen betalen, en dit bedrag in mindering brengen op 

voornoemde pachtsom. 

 

+. Solvit Aleijdis 3 plack. 

Elizabeth filia Henrici de Uden et Theodericus Buc filius quondam 

Godescalci van den Sporct bona (dg: s) dicta te Velde sita in 

Lijemde cum suis attinentiis quoque locorum consistentibus sive 

sitis dederunt ad annuum pactum Aleijdi van den (dg: Bij Bijche) 

Bijchelaer et Willelmo eius filio ab eisdem ad spacium sex annorum 

post festum penthecostes proxime preteritum deinceps sine medio 

sequentium possidenda anno quolibet eorundem sex annorum pro X 

modiis siliginis et quatuor modiis (dg: si) ordei mensure de Busco 

dandis eis ab altero purificatione et pro primo termino 

purificatione proxime et pro XV Brabant dobbel seu valorem dandis 

sibi ab alio anno quolibet dictorum sex annorum nativitatis Domini 

et in Busco tradendis ex premissis additis condicionibus quod 
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dicta Aleijdis et Willelmus (dg: edi) #parietes# dictorum bonorum 

ad ius coloni tenebunt et quoque anno dictorum sex annorum septem 

centenaria straminis (dg: te) supra domos dictorum bonorum tegi 

procurabunt et tectori deservient quod exponetur (dg: op) oeperen 

et tectorem emitterent scilicet dicta Elizabeth et Theodericus 

tectorem procurabunt et tegulas et clavos ferreos deliberabunt 

item quod dicti Aleijdis et Willelmus census et pacciones ex 

dictis bonis cum suis edificiis solvendos dabunt et solvent et 

dicti Elizabeth et Theodericus eis hoc defalcabunt de pecunia 

supradicta et secundum istas condiciones promiserunt indivisi 

warandiam (dg: dictis) spacio predicto pendente et aliam 

obligationem deponere et alteri repromiserunt. Testes Sta et 

Scilder datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1176 f 194v 18 do 11-07-1381. 

Reijnerus Kul en zijn zoon Johannes beloofden aan de broers Gerardus 

Balijart en Godefridus Balijart 28½ oude schilden van Frankrijk of 

Vlaanderen, een helft te betalen met Pasen aanstaande (06-04-1382) en 

de andere helft met Sint-Remigius over een jaar. 

 

(dg: Reijnk) Reijnerus Kul et Johannes eius filius promiserunt 

Gerardo Balijart et Godefrido Balijart fratribus seu eorum alteri 

XXVIII et dimidium aude scilde Francie vel Flandrie seu valorem 

mediatim pasche proxime et mediatim a Remigii proxime ultra annum 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 194v 19 do 11-07-1381. 

Goeswinus zvw Johannes van Megen van Os en Zeelkinus gnd Kabelken 

beloofden aan Egidius Zeelmaker 24 mud 1 zester rogge, Bossche maat, 

na maning te leveren. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis de Megen de Os et Zeelkinus (dg: 

filius q) dictus Kabelken promiserunt Egidio (dg: Zeell) Zeelmaker 

XXIIII modios et unum sextarium siliginis mensure de Busco ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

1176 mf5 F 04 f.195. 

 quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 11-07-1381. 

 

BP 1176 f 195r 01 do 11-07-1381. 

Ludovicus van Kessel beloofde aan Gherisius van Os 93 oude Franse 

schilden met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Ludovicus de Kessel promisit Gherisio de Os nonaginta tres aude 

scilde Francie seu valorem in auro ad (dg: .) nativitatis Domini 

proxime persolvenda. Testes Sta et Scilder datum quinta post 

octavas Pe Pau. 

 

BP 1176 f 195r 02 do 11-07-1381. 

Gheerlacus zv Wellinus Rover verhuurde tot Pinksteren aanstaande (25-

05-1382) aan Walterus van Audenhoven en Egidius Zeghers soen van 

Oerscot alle erfgoederen die Johannes Boef onder Oirschot heeft 

liggen, voor 10 pond jaarlijks aan hr Willelmus Custer, en voor 30 

pond aan voornoemde Gheerlacus, met Lichtmis te betalen. Arnoldus van 

der Braken, zijn kinderen en erfgenamen zullen tijdens de huur geen 

aanspraak op deze goederen maken. 

 

Gheerlacus filius Wellini Roveri omnes hereditates quas (dg: Adam 

B) Johannes Boef infra parochiam de Oerscot habuit sitas ut 

dicebat locavit recto locacionis modo Waltero de Audenhoven et 

Egidio Zeghers soen de Oerscot ab eisdem a data presente usque ad 
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festum penthecostes proxime futurum possidendas (dg: anno 

quolibet) pro X libris (dg: tali) annuatim domino Willelmo Custer 

exinde solvendis scilicet talis monete in quali huiusmodi X libre 

annuatim sunt solvende de jure dandis etc atque pro XXXta libris 

monete pro tempore etc dandis dicto Gheerlaco a predictis Waltero 

et Egidio purificatione proxime promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi 

super omnia hoc addito quod Arnoldus van der Braken et eius liberi 

et heredes dictas hereditates non apprehendent neque eisdem 

utentur dicto spacio pendente. Testes Vere et Scilder datum supra. 

Et erit (dg: littera) una littera quam habebit Gheerlacus. 

 

BP 1176 f 195r 03 do 11-07-1381. 

Andreas zv Jacobus van den Noddenvelt verkocht aan Johannes 

Screijnmaker een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een erfpacht van 20 lopen rogge, 

Bossche maat, die de verkoper beurt uit een kamp gnd Meinnarts Hoeve, 

in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen hr Albertus Buc 

enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Andreas filius Jacobi van den Noddenvelt hereditarie vendidit 

Johanni Screijnmaker hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex hereditaria paccione viginti lopinorum siliginis 

dicte mensure quam paccionem XXti lopinorum siliginis dictus 

venditor se solvendam habere ex quodam campo dicto Meijnnarts 

Hoeve sito in parochia de Berlikem in loco dicto Beilver inter 

hereditatem domini Alberti Buc ex uno et inter communitatem ex 

alio ut dicebat promittens (dg: wa) super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere in dicta paccione existentem promisit super 

omnia habita et habenda sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 195r 04 do 11-07-1381. 

Johannes Gruijter van Os, Johannes zv Lambertus Wijnrics soen en 

Johannes van Gheffen beloofden aan Gerardus van Gheffen molenaar, tbv 

hem en Everardus van Amersfoert, 29¼ oude schild met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes Gruijter de Os Johannes filius Lamberti Wijnrics soen et 

Johannes de Gheffen promiserunt Gerardo de Gheffen multori ad opus 

sui et ad opus Everardi de Amersfoert viginti novem aude scilde et 

quartam partem unius aude scilt (dg: ad) seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 195r 05 do 11-07-1381. 

Vrouwe Mechtildis wv hr Johannes van Eijndoven ridder en Mechtildis 

en Maria, dvw Hubertus van Hellu de jongere, verhuurden aan Rijxkinus 

zvw Arnoldus Mersman 6 morgen land in de dingbank van Empel, ter 

plaatse gnd die Hoeve, tussen mr Wolphardus van Ghijessen enerzijds 

en Reijnerus van Berlam anderzijds, voor een periode van 6 jaar, 

ingaande Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381), per jaar voor 12 

Hollandse dobbel, met Sint-Martinus te betalen, belast met 

zegedijken, waterlaten en sloten. Zou er enig nieuw werk op deze 6 

morgen komen, dan zal Rijxkinus dit op zich nemen, maar de 

verhuursters zullen het op de huursom in mindering brengen. De 

huursom van het eerste jaar is voldaan. 

 

Domina Mechtildis relicta quondam domini Johannis de Eijndoven 

militis Mechtildis et Maria filie quondam Huberti de Hellu 

junioris sex iugera terre sita #in jurisdictione de Empel# in loco 

dicto die Hoeven inter hereditatem magistri Wolphardi de Ghijessen 
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ex uno et inter hereditatem Reijneri de Berlam ex alio ut dicebant 

locaverunt recto locacionis modo Rijxkino filio quondam Arnoldi 

Mersman ab (dg: eis) eodem ad spacium sex annorum post festum 

Martini proxime futurum deinceps sine medio sequentium possidenda 

anno quolibet pro duodecim Hollant dobbel seu valorem dandis eis 

ab alio anno quolibet dictorum sex annorum Martini et pro primo 

termino a Martini proxime ultra annum promiserunt indivisi 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis zegediken 

aqueductibus et fossatis ad hoc de jure spectantibus et alter 

repromisit super omnia et dictos zeghediken aqueductus et fossata 

dictis sex annis in bona disposicione servare hoc addito si 

aliquod novi operis supra dicta sex iugera terre evenire contingat 

hoc dictus Rijxkinus fieri procurabit scilicet dicte locatrices 

sibi de dicta pecunia decretabunt et defalcabunt. Quo facto dicte 

locatrices recognoverunt se de pecunia primi anni dictorum sex 

annorum fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 195r 06 do 11-07-1381. 

Johannes van Heverle, hr Johannes van Ymmerseel ridder, Johannes van 

de Dijk, Arnoldus Vere en Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofden 

aan Johannes van de Kelder, tbv hem en Gerardus van Hemert, 111 

Hollandse dobbel met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te 

betalen. 

 

Johannes de Heverle dominus Johannes de Ymmerseel miles Johannes 

de Aggere Arnoldus Vere et Arnoldus Sta de Penu promiserunt 

Johanni de Penu ad opus sui et ad Gerardi de Hemert seu alterius 

eorum C et XI Hollant dobbel (dg: s ad Marti) seu valorem ad 

Martini proxime persolvendos. Testes Sta et Vere predicti datum 

supra. 

 

BP 1176 f 195r 07 do 11-07-1381. 

De eerste zal hr Johannes en Johannes van de Dijk schadeloos houden. 

 

Solvit II plack. 

Primus servabit dominum Johannem et Johannem de Aggere indempnes. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 195r 08 do 11-07-1381. 

Willelmus zvw Willelmus gnd die Delder verkocht aan zijn broer 

Henricus al zijn erfgoederen en cijnzen, gelegen resp. te betalen 

onder Vught, belast met onraad. 

 

Willelmus filius #quondam# Willelmi dicti die Delder omnes suas 

hereditates ad se spectantes quocumque locorum infra parochias de 

Vucht situatas (dg: ut dicebat hereditarie supportavit Henrico suo 

fratri promittens warandiam atque particulam prati) atque omnes 

census quos ipse infra dictas parochias habet solvendos annuatim 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico suo fratri promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet 

exinde de jure solvendis. Testes Vere et Scilder datum quinta post 

octavas Pe Pau. 

 

BP 1176 f 195r 09 do 11-07-1381. 

De broers Johannes en Gerardus, kvw Andreas van Bernheze, verkochten 

aan hun broer Goeswinus, tbv hem en zijn vrouw Jutta Snellen, een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een hofstad en huis in Oss, ter plaatse gnd 

Loeveld, tussen hr Egidius Meijssen soen enerzijds en Willelmus 

Delijen soen anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 
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Johannes et Gerardus fratres (dg: filius) #liberi# quondam Andree 

de Bernheze hereditarie vendiderunt Goeswino (dg: eorum) eorum 

fratri ad opus sui et ad opus Jutte Snellen sue uxoris vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam ipsorum amborum nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex domistadio et domo sitis in parochia de Os ad locum 

dictum Loevelt inter hereditatem domini Egidii Meijssen soen ex 

uno et inter (dg: et inter) hereditatem Willelmi Delijen soen ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem et diutius vivens intgraliter possidebit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 195r 10 do 11-07-1381. 

Godefridus van Zoemeren en zijn broer Henricus beloofden aan Henricus 

van Risingen smid 46 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-

12-1381) te betalen. 

 

Godefridus de Zoemeren Henricus eius frater promiserunt Henrico de 

(dg: Rijsd) Risingen fabro XLVI Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 195r 11 do 11-07-1381. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Henricus van Zulikem 23 gulden 

peter en 15 plakken met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382) te betalen. 

 

Gerardus Roelen soen promisit Henrico de Zulikem XXIII gulden 

peter et XV placken ad pasca proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 195r 12 do 11-07-1381. 

Henricus zvw Heijmericus van Boect verkocht aan Walterus Oekel een 

erfpacht van 2 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in 

Sint-Oedenrode te leveren, gaande uit ¼ deel in goederen gnd ter 

Boekt, in Son, ter plaatse gnd op die Herpenbeke, welk ¼ deel 

voornoemde verkoper verworven had van Theodericus van Ghemert, belast 

met grondcijnzen. 

 

Henricus filius quondam Heijmerici de Boect hereditarie vendidit 

Waltero Oekel hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de (dg: ?D) Rode sancte Ode solvendam hereditarie 

purificatione et in Rode tradendam ex quarta parte ad se spectante 

in bonis dictis ter Boect sitis in parochia de Zon ad locum dictum 

op die Herpenbeke et ex attinentiis dicte quarte partis quam 

quartam partem dictus venditor erga (dg: dictum) Theodericum de 

Ghemert acquisiverat ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere (dg: c) exceptis censibus 

domini fundi et sufficientem facere. Testes Lonijs et Vere datum 

supra. 

 

BP 1176 f 195r 13 do 11-07-1381. 

Marcelius Vos verkocht aan Theodericus Smedeken zv Arnoldus Smit van 

Middelrode een lijfpacht109,110 van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Jan in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 bunder beemd van 

verkoper in Beek bij Aarle, in een kamp dat was van wijlen Walterus 

van Dommellen, welke bunder jaarlijks deelt tegen een andere bunder 

in voornoemd kamp behorend aan kvw voornoemde Walterus, (2) een stuk 

                         
109 Zie → BP 1178 f 251r 07 do 08-07-1389, niet afgewerkt contract met 

overdracht van deze lijfpacht. 
110 Zie → BP 1178 f 119v 08 za 25-09-1389, overdracht van de 

lijfpacht. 
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land in Lieshout, ter plaatse gnd die Hoeve van Duinhoven, 

beiderzijds tussen Theodericus van Duijnhoven, (3) de helft van een 

huis en tuin in Den Bosch, aan de plaats gnd Windmolenberg, tussen 

wijlen Gerardus van Os enerzijds en Truda Ygrams anderzijds, de 

onderpanden reeds belast met grondcijnzen en voornoemde helft van 

voornoemd huis en tuin met een b-erfcijns van 10 schelling. 

 

Marcelius Vos (dg: de) hereditarie vendidit Theoderico (dg: filio) 

Smedeken filio Arnoldi Smit de Middelrode (dg: ad opus sui et ad 

opus) vitalem pensionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris 

et non ultra in festo nativitatis Johannis et in Busco tradendam 

ex (dg: quodam prato) uno bonario prati dicti venditoris sito in 

parochia de Beke prope Arle in quodam campo qui fuerat quondam 

Walteri de Dommellen et quod bonarium annuatim dividitur erga unum 

aliud bonarium #situm in dicto campo# spectans ad liberos dicti 

quondam Walteri ut dicebat et ex pecia terre sita in parochia de 

Lijeshout in loco dicto die Hoeve van Duijnhoven inter hereditatem 

Theoderici de Duijnhoven ex utroque latere coadiacentem ac ex 

medietate domus et orti sitorum in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem quondam Gerardi de Os ex uno et 

inter hereditatem Trude Ygrams ex alio ut dicebat promittens 

#super habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi ex premissis et hereditario 

censu #X solidorum# ex dicta medietate dictorum domus et orti 

prius solvendis et sufficientem facere et cum mortuus fuerit etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 195r 14 do 11-07-1381. 

Volcquinus zv Johannes Buc van Lijt, Albertus Buc van Lijt en 

Johannes van Amersoijen beloofden aan Philippus Jozollo etc 46 oude 

Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381; 

20+31+30+1=82 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Volcquinus filius Johannis Buc de Lijt et Albertus Buc de Lijt et 

Johannes de Amersoijen promiserunt Philippo Jozollo etc XLVI aude 

scilde Francie ad Remigii proxime persolvenda sub pena (dg: III) 

III. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 195r 15 do 11-07-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 195r 16 do 11-07-1381. 

Johannes zvw Henricus van Zeghenworp, Bartholomeus gnd Meus die 

Snider en Johannes van Doerne beloofden aan Philippus Jozollo etc 90 

oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381; 

20+31+30+1=82 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes filius quondam Henrici de (dg: Zoemeren) #Zeghenworp# et 

Bartholomeus dictus Meus die Snider et Johannes de Doerne (dg: 

sartor) promiserunt Philippo Jozollo etc nonaginta aude scilde 

Francie ad Remigii proxime persolvenda sub pena IIII. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 195r 17 do 11-07-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 195r 18 do 11-07-1381. 

Henricus zvw Henricus gnd Voghels soen van Zon verkocht aan Amelius 

specier een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch, aan het huis van de koper (dg: aan de Markt) te leveren, 

gaande uit (1) een huis en tuin in Son, tussen Emondus van Ghemert 

enerzijds en Mijchael van Vroenhoven anderzijds, (2) een tuin in Son, 

naast het kerkhof, tussen voornoemde Emondus enerzijds en Arnoldus 

Stinen soen anderzijds, (3) een stuk land in Son, tussen erfgoed van 

het klooster van Hodonk enerzijds en kv Rodolphus gnd Roef Houtacker 

anderzijds, (4) een stuk land aldaar, tussen erfgoed behorend aan de 

kerk van Son enerzijds en erfgoed van het klooster van Bijnderen 

anderzijds, (5) een beemd in Son, naast de watermolen, tussen 

voornoemde Emondus enerzijds en {195v} Johannes Willen soen 

anderzijds, (6) een beemd in Breugel, tussen Johannes Houtman 

enerzijds en Johannes Heijlen soen anderzijds, (7) een erfpacht van 

20 lopen koren, een helft rogge en de andere helft gerst, maat van 

Son, die Johannes van Langhel moet leveren aan verkoper, gaande uit 

een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Son, tussen kvw Mijchael 

van Hodonc enerzijds en Everardus Belen soen anderzijds, (8) 2/3 deel 

in een erfgoed gnd een gelookt, in Son, naast de plaats gnd 

Bergmolen, tussen Arnoldus Veren Heijmueden enerzijds en de gemeint 

anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Henricus filius quondam Henrici dicti Voghels soen de Zon 

hereditarie vendidit Amelio specier hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco ad domum dicti emptoris (dg: sitam in 

Busco ad forum tradendam de) ex domo et orto (dg: et pecia terre 

si) dicti venditoris sitis in parochia de Zonne inter hereditatem 

Emondi de Ghemert ex uno et inter hereditatem Mijchaelis de 

Vroenhoven ex alio atque ex orto sito in dicta parochia iuxta 

cymiterium inter hereditatem dicti Emondi ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Stinen soen ex alio item ex pecia terre sita 

in dicta parochia inter hereditatem conventus de Hodonc ex uno et 

inter hereditatem liberorum Rodolphi dicti Roef Houtacker ex alio 

item ex pecia terre sita ibidem inter hereditatem spectantem ad 

ecclesiam de Zon ex !alio et inter hereditatem conventus de 

Bijnderen ex alio item ex prato sito in parochia predicta iuxta 

molendinum aquatile inter hereditatem dicti Emondi ex uno et inter 

hereditatem 

 

1176 mf5 F 05 f.195v. 

 Sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 12-07-1381. 

 in festo Margarete: zaterdag 13-07-1381. 

 

BP 1176 f 195v 01 do 11-07-1381. 

Johannis Willen soen ex alio item ex prato sito in parochia de 

Broeghel inter hereditatem Johannis Houtman ex uno et inter 

hereditatem Johannis Heijlen soen ex alio item ex hereditaria 

paccione viginti lopinorum bladi mediatim siliginis et mediatim 

(dg: bla) ordei mensure de Zon quam paccionem Johannes de Langhel 

dicto venditori solvere tenetur hereditarie ex domo orto et 

hereditatibus eis adiacentibus sitis in parochia de Zonne inter 

hereditatem liberorum quondam Mijchaelis de Hodonc ex uno et inter 

hereditatem Everardi Belen soen ex alio item ex (dg: medietate ad 

dictum venditorem sp) duabus terciis partibus ad dictum venditorem 

spectantibus in quadam hereditate dicta een geloect sita in 

parochia de Zonne iuxta locum dictum Berchmolen inter hereditatem 

Arnoldi (dg: Ver He) Veren Heijmueden ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda #warandiam# et (dg: sufficientem) et aliam 
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obligationem deponere exceptis !dominorum fundi et sufficientem 

facere. Testes (dg: da) Lonijs et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 195v 02 do 11-07-1381. 

Arnoldus van den Venne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Venne prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 195v 03 do 11-07-1381. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus gnd Voghels soen van Zon verkocht 

aan Walterus Delijen soen een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch, aan het huis van de koper, te leveren, 

gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus venditor (dg: promisit) hereditarie vendidit Waltero 

Delijen soen hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione etin Busco ad 

domum (dg: habi) dicti (dg: v) emptoris tradendam ex premissis pro 

totum ut immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 195v 04 do 11-07-1381. 

Arnoldus van den Venne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Venne prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 195v 05 do 11-07-1381. 

Johannes van Bucstel zvw Johannes Pape Jan etc en Theodericus Rover 

zvw hr Johannes Rover ridder beloofden aan Stamelart van de Kelder 36 

oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te 

betalen. 

 

Johannes de Bucstel filius Johannis quondam Pape Jan etc et 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis 

promiserunt Sta de Penu XXXVI aude scilde ad Martini proxime 

persolvenda. Testes Vere et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 195v 06 do 11-07-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 195v 07 do 11-07-1381. 

Theodericus zvw Wellinus Ysebout van Asten en Adam gnd die Lu 

beloofden aan Johannes van Neijsel 25 oude schilden met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Wellini Ysebout de Asten et (dg: A) 

Adam dictus die Lu promiserunt Johanni de Neijsel XXV aude scilde 

ad nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes (dg: St) datum 

supra. 

 

BP 1176 f 195v 08 do 11-07-1381. 

De eerste zal Adam schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium Adam indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 195v 09 vr 12-07-1381. 

Johannes zv Baudewinus beloofde aan Johannes Nollekens 65 Hollandse 
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dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes filius Baudewini promisit Johanni Nollekens LXV Hollant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Sta et Lijsscap datum sexta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1176 f 195v 10 vr 12-07-1381. 

Johannes Rijc beloofde aan Henricus zvw Willelmus van Hees 19 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes Rijc promisit Henrico filio quondam Willelmi de Hees XIX 

aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes 

Lonijs et Scilder datum sexta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1176 f 195v 11 vr 12-07-1381. 

Willelmus zvw Willelmus van Beest beloofde aan Johannes van Padbroec 

12 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381) te 

betalen. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi de Beest promisit Johanni de 

Padbroec XII aude scilde ad Jacobi proxime persolvenda. Testes 

Lijsscap et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 195v 12 vr 12-07-1381. 

Walterus van der Heijden ev Katherina sv Willelmus Luppen soen van 

Lommel en zijn zoon Godefridus deden tbv Goeswinus Moedel zvw 

Bertoldus zv Theodericus, zijn vrouw Gheerburgis wv voornoemde 

Willelmus Luppen soen van Lommel en hun gezamenlijke kinderen afstand 

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

voornoemde Willelmus en diens dochter Willelma, resp. die aan hen 

zullen komen na overlijden van voornoemde Gheerburgis, gelegen buiten 

Roesel en Arendonk, (2) een b-erfcijns van 1 schild, geld van 

Antwerpen, die een zekere Keijerman betaalde aan voornoemde wijlen 

Willelmus, gaande uit erfgoederen in Arendonk. 

 

Walterus van der Heijden maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris sororis olim Willelmi Luppen soen de Lommel 

et Godefridus eius filius super omnibus et singulis bonis eis de 

morte quondam dicti Willelmi et de morte quondam Willelme eius 

filie successione advolutis et post mortem Gheerburgis relicte 

(dg: qu) eiusdem quondam Willelmi successione advolvendis 

quocumque locorum extra parochias de Roesel et de Arendonc 

consistentibus sive sitis et !in hereditario censu unius (dg: aude) 

scilt monete Andwerpie quem quidam dictus Keijerman dicto quondam 

Willelmo solvere! hereditarie ex hereditatibus sitis in parochia de 

Arendonc ut dicebant ad opus Goeswini Moedel filii quondam 

Bertoldi (dg: de) filii Theoderici dicte Gheerburgis sue uxoris et 

liberorum ab eis pariter genitorum et generandorum renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorundem 

deponere. 

 

BP 1176 f 195v 13 vr 12-07-1381. 

Voornoemde Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus en zijn 

vrouw Gheerburgis wv Willelmus Luppen soen van Lommel deden tbv 

Walterus van der Heijden en zijn zoon Godefridus afstand van alle 

erfgoederen van voornoemde wijlen Willelmus en zijn dochter Willelma, 

gelegen onder Reusel en Arendonk. 

 

Dicti Goeswinus et Gheerburgis eius uxor cum eodem tamquam cum 

tutore super omnibus hereditatibus dicti quondam Willelmi seu 

Willelme eius filie quocumque locorum infra parochias de Roesel et 
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de Arendonc sitis et super jure ad opus (dg: Willelmi filii qu) 

Walteri van der Heijden et Godefridi eius filii renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. 

 

BP 1176 f 195v 14 vr 12-07-1381. 

Voornoemde Goeswinus en Gheerburgis beloofden voornoemde Walterus en 

zijn zoon Godefridus {niet afgewerkt contract}. 

 

Dicti Goeswinus et Gheerburgis promiserunt indivisi super omnia 

quod ipsi dictos Walterum et (dg: Willelmum) Godefridum eius 

filium. 

 

BP 1176 f 195v 15 vr 12-07-1381. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus en zijn vrouw 

Gheerburgis wv Willelmus Luppen soen van Lommel droegen over aan 

Walterus van der Heijden en zijn zoon Godefridus het vruchtgebruik 

dat voornoemde Gheerburgis heeft in (1) alle goederen, die aan 

voornoemde Walterus van der Heijden, zijn vrouw Katherina svw 

voornoemde Willelmus, en zijn zoon Godefridus gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Willelmus en zijn dochter Willelma, resp. 

die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Gheerburgis, 

gelegen buiten Reusel en Arendonk, (2) een b-erfcijns van 1 schild, 

geld van Antwerpen, die een zekere Keijerman moest betalen aan wijlen 

voornoemde Willelmus, gaande uit erfgoederen in Arendonk. 

 

Goeswinus #Moedel# filius quondam Bertoldi filii Theoderici 

maritus (dg: et tutor) legitimus ut asserebat Gheerburgis sue 

uxoris relicte quondam Willelmi Luppen soen de Lommel et dicta 

Gheerburgis cum eodem tamquam cum tutore (dg: su) usufructum dicte 

Gheerburgi competentem in omnibus et singulis bonis que Waltero 

van der Heijden et Katherine sue uxori sorori olim dicti quondam 

Willelmi #et Godefrido suo filio# de morte dicti quondam Willelmi 

et Willelme eius filie successione advolutis et post mortem dicte 

Gheerburgis successione advolvendis quocumque locorum extra 

parochia s de Roesel et de Arendonc consistentibus sive sitis et 

in hereditario censu unius scilt monete Andwerpie quem quidam 

dictus Keijerman dicto quondam Willelmo solvere tenebatur 

hereditarie ex hereditatibus sitis in parochia de Arendonc ut 

dicebant legitime supportaverunt dicto Waltero van der Heijden et 

Godefrido eius filio promittentes ratam servare. Testes Scilder et 

Ouden datum sexta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1176 f 195v 16 za 13-07-1381. 

Voornoemde Walterus en zijn zoon Godefridus verkochten die goederen 

en cijns, voorzover die aan hen gekomen waren resp. zullen komen, aan 

voornoemde Goeswinus Moedel. 

 

Dicti Walterus et Godefridus eius filius dicta bona et censum #in 

quantum dictus census eis successione ut premittetur est advolutus 

successione et advolvendus# hereditarie vendiderunt dicto Goeswino 

Moedel promittentes ratam servare et obligationem #et 

impeticionem# sui et quorumcumque liberorum et heredum dicti 

Walteri et Katherine sue uxoris deponere existentes seu eventuras. 

Testes Lonijs et Boud datum in festo Margarete. 

 

BP 1176 f 195v 17 za 13-07-1381. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus en zijn vrouw 

Gheerburgis wv Willelmus Luppen soen van Lommel droegen over aan 

Walterus van der Heijden en zijn zoon Godefridus alle erfgoederen van 

voornoemde wijlen Willelmus, in Reusel en in Arendonk, voorzover 
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voornoemde Willelmus daarin overleden was, uitgezonderd voornoemde 

cijns van 1 Antwerpse schild, die een zekere Keijerman moest betalen 

aan voornoemde wijlen Willelmus, gaande uit erfgoederen in Arendonk. 

Lasten van hun kant, en van de kant van Johannes gnd Bath neef vw 

voornoemde Willelmus en van zijn erfgenamen en kinderen zullen worden 

afgehandeld. De brief overhandigen aan Becker zv Willelmus Lu. 

 

Solvit. 

Dicti Goeswinus Moedel maritus etc dicte Gheerburgis et dicta 

Gheerburgis cum eodem tamquam cum tutore omnes hereditates (dg: 

dicti quondam Willelmi seu Willelme eius filie in quibus dictus 

quond) dicti quondam Willelmi sita in parochia de Roesel atque 

omnes hereditates dicti quondam Willelmi sitas in parochia de 

Arendonc prout et in quantum dictus quondam Willelmus in dictis 

hereditatibus decessit excepto tamen et reservato dictis Goeswino 

et Gheerburgi dicto censu unius scilt Andwerpie quem dictus 

Keijerman dicto quondam Willelmo solvere tenebatur hereditarie ex 

hereditatibus sitis in parochia de Arendonc (dg: hereditarie simul 

cum toto jure) atque totum #partem# jus eis in premissis 

competentes ut dicebant hereditarie supportaverunt Waltero van der 

Heijden et Godefrido eius filio promittentes ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et ex parte Johannis 

dicti (dg: deponere Bath) Bath cognati dicti quondam Willelmi et 

suorum heredum et liberorum deponere. Testes datum supra. Tradetur 

littera !Becker filio Willelmi Lu. 

 

BP 1176 f 195v 18 za 13-07-1381. 

Voornoemde Goeswinus en Gheerburgis beloofden voornoemde Walterus, 

Godefridus en hun voornoemde goederen schadeloos te houden van de 

schulden, die voornoemde Willelmus verschuldigd was gebleven aan het 

huis van Postel. Walterus en Godefridus zullen het kenbaar maken aan 

voornoemde Goeswinus en Gheerburgis, in Den Bosch, in hun woonhuis of 

in het huis van Gerardus van Vladeracken, binnen acht dagen nadat zij 

vanwege die schulden zijn aangesproken. 

 

Solvit. 

Dicti Goeswinus et Gheerburgis cum eodem tamquam cum tutore 

promiserunt indivisi super omnia quod ipsi dictos Walterum et 

Godefridum et dictas eorum hereditates indempnes servare ab omni 

#?annuis# debitis in quibus dictus quondam Willelmus (dg: mansit) 

debet et mansit debitus et obligatus domui de Postula seu eius 

magistris aut cuicumque alteri persone dicte domus et ab omnibus 

dampnis et impeticionibus eis exinde eventuris indempnes servare 

hoc tamen addito quod !si Walterus et Godefridus seu eorum alter 

dictis Goeswino et Gheerburgi notificabunt in Busco in domo 

#habitationis# eorum Goeswini et Gheerborgis vel in domo Gerardi 

de Vladeracken infra octo dies postquam occacione dictorum 

debitorum ipsi seu eorum alter seu ipsorum hereditates predicte 

fuerint impetite. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 195v 19 za 13-07-1381. 

Een vidimus maken van de brief van de stad “wij scepenen etc dat etc 

vercoft hebben aan Gerardus van Berkel” en Walterus van Erpe beloofde 

de brief, zo nodig, ter hand te stellen aan Arnoldus Heijme. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera (dg: inci) oppidi wij scepenen etc dat 

etc vercoft hebben Gerardo van Berkel et Waterus de Erpe promisit 

tradere (dg: dicto) Arnoldo Heijme ut in forma. Testes Sta et 

Scider datum supra. 
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BP 1176 f 195v 20 za 13-07-1381. 

Arnoldus Vos zv Jacobus van Hedel ev Oda dvw Johannes van Hees zvw 

Mathias van Hees verkocht aan Willelmus zv Arnoldus Tielkini, tbv hem 

en zijn zuster Luijtgardis, een b-erfcijns van 6 pond, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend 

of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Jan-Baptist te 

betalen, gaande uit alle goederen van Gerardus zvw Johannes Ghe.. van 

Litte gnd van Beest, welke cijns voornoemde wijlen Johannes van Hees 

verworven had van voornoemde wijlen Gerardus. 

 

Arnoldus Vos filius Jacobi de Hedel maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Ode sue uxoris filie quondam Johannis de Hees filii 

quondam Mathie de Hees hereditarium censum sex librarum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

dandum et solvendum anno quolibet in festo nativitatis beati 

Johannis baptiste de universis bonis (dg: dicti) Gerardi filii 

quondam Johannis Ghe.. de Litte dicti de Beest quem censum dictus 

quondam Johannes (dg: de Hees ?fil) de Hees erga dictum quondam 

Gerardum acquisiverat prout in litteris et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Willelmo 

filio Arnoldi Tielkini ad opus sui et ad opus Luijtgardis sue 

sororis cum litteris et jure promuttens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et (dg: sui) 

quorumcumque heredum dicti quondam Johannis de Hees deponere. 

Testes Boud et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 195v 21 za 13-07-1381. 

Henricus zvw Johannes van Hees verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Hees prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf5 F 06 f.196. 

 in festo Margarete: zaterdag 13-07-1381. 

 in festo divisionis apostolorum: maandag 15-07-1381. 

 in crastino divisionis apostolorum: dinsdag 16-07-1381. 

 Quarta post divisionem apostolorum: woensdag 17-07-1381. 

 

BP 1176 f 196r 01 za 13-07-1381. 

Arnoldus van Eijndoven zv Ghevardus van Eijndoven en Jacobus zvw 

Petrus Steenwech beloofden aan Philippus Jozollo etc 28 oude Franse 

schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381; 18+31+30+1=80 

dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Arnoldus de Eijndoven filius Ghevardi de Eijndoven et Jacobus 

filius quondam Petri Steenwech promiserunt Philippo Jozollo etc 

XXVIII scuta #antiqua# Francie ad Remigii proxime persolvenda sub 

pena II. Testes Sta et Vere datum in festo Margarete. 

 

BP 1176 f 196r 02 za 13-07-1381. 

Rutgherus zvw Theodericus gnd Luben soen van Hedechusen beloofde de 

broers Theodericus en Arnoldus, kvw Arnoldus Berwout, schadeloos te 

houden van een lijfrente van 6 pond, die Petrus van Ghenderen en zijn 

vrouw Katherina verworven111 hadden van voornoemde Rutgherus en 

Arnoldus Berwout. 

 

Rutgherus filius quondam Theoderici dicti Luben soen de Hedechusen 

promisit super omnia quod ipse Theodericum et Arnoldum fratres 

                         
111 Zie ← BP 1175 f 120r 02 ma 15-05-1368, belofte van deze lijfrente. 
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liberos quondam Arnoldi Berwout a vitali pensione sex librarum 

quam (dg: Ar Petrus) Petrus de Ghenderen et Katherina eius uxor 

seu eorum alter erga dictos Rutgherum et Arnoldum Berwout seu 

eorum alterum acquisiverant prout in litteris dicebant contineri 

et ab omnibus promissionibus (dg: in di) a dicto Arnoldo factis et 

in dictis litteris contentis indempnes servare. Testes Vere et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 196r 03 za 13-07-1381. 

Arnoldus van den Placke beloofde aan Zegherus van Puppel 28 Hollandse 

dobbel met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te betalen. 

 

Arnoldus van den Placke promisit Zeghero de Puppel XXVIII Hollant 

dobbel seu valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 196r 04 za 13-07-1381. 

Johannes van Zon zvw Johannes gnd Zeelmaker en Gerardus van Berkel 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 92 oude Franse schilden met Sint-

Remigius aanstaande (di 01-10-1381; 18+31+30+1=80 dgn) te betalen, op 

straffe van 4. 

 

Johannes de Zon filius quondam Johannis dicti Zeelmaker et 

Gerardus de Berkel promiserunt Philippo Jozollo etc nonaginta duos 

aude scilde Francie ad Remigii proxime persolvendos sub pena IIII. 

Testes Sta et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 196r 05 ma 15-07-1381. 

Johannes zvw Johannes Zanders beloofde aan Lambertus Wael 12 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Zanders promisit Lamberto Wael 

XII Hollant (dg: s) dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Lijsscap et Scilder datum in festo 

divisionis apostolorum. 

 

BP 1176 f 196r 06 ma 15-07-1381. 

Ywanus van Vauderic verkocht aan Jacobus van Hueselingen zv Otto van 

Macharen 3 morgen land in Macharen, voor de plaats gnd Voor Oorden, 

tussen hr Emondus Buijs enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

belast met 3 oude groot en 1½ roede dijk in Macharen, in de dijk gnd 

die Gemene Dijk. De brief overhandigen aan Jacobus Peters soen of aan 

voornoemde koper. 

 

[Solvit] . plack. 

Ywanus de Vauderic tria iugera terre sita in parochia de Macharen 

(dg: sit in) ante locum dictum Voer Oerden (dg: ex uno latere et) 

inter hereditatem domini Emondi (dg: Bac) Buijs ex uno et inter 

(dg: h) communem plateam ex alio hereditarie vendidit Jacobo de 

Hueselingen filio Ottonis de Macharen promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis tribus grossis antiquis exinde 

solvendis et uno et dimidio virgatis aggeris sitis in dicta 

parochia in aggere dicto die Ghemeijn Dike ad hoc de jure 

spectantibus. Testes Boud et Vere datum supra. Tradetur littera 

Jacobo Peters soen seu dicto emptori. 

 

BP 1176 f 196r 07 di 16-07-1381. 

Gerardus van de Doorn beloofde aan Jacobus van Os wollenklerenwever 

115 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te 

betalen. 
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Gerardus de Spina promisit Jacobo de Os (verbeterd uit: de/Os) 

textor! laneorum C et XV Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos etc. Testes Boud et Lijsscap datum in 

crastino divisionis apostolorum. 

 

BP 1176 f 196r 08 di 16-07-1381. 

Broeder Henricus van Gorichem 3e orde van Franciscus maakte bezwaar 

tegen verkopingen en vervreemdingen met het huis en erf van wijlen 

Ghisbertus Zorge goudsmid, in Den Bosch, aan de Markt, naast erfgoed 

van Johannes van Neijnsel, en met andere goederen van voornoemde 

wijlen Ghisbertus. 

 

Frater Henricus de Gorichem tercii ordinis sancti Francisci 

calumpniavit omnes vendiciones et alienaciones cum domo et area 

Ghisberti quondam Zorge aurifabri sita in Busco ad forum contigue 

iuxta hereditatem Johannis de Neijnsel et cum ceteris bonis dicti 

quondam Ghisberti quoque locorum sitis ut dicebat calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 196r 09 ma 15-07-1381. 

Johannes van Andel zvw Laurencius en Gerardus van Aa beloofden aan 

Johannes zvw Brustinus van Andel snijder 12½ oude schilden van 

Frankrijk of Vlaanderen, vandaag over een jaar te betalen. 

 

Johannes de Andel filius quondam Laurencii et Gerardus de Aa 

promiserunt Johanni filio quondam Brustini de Andel sartori XII et 

dimidium aude scilt Francie vel Flandrie a data presente ultra 

annum persolvenda. Testes Lijsscap et Ouden datum in festo 

divisionis apostolorum. 

 

BP 1176 f 196r 10 di 16-07-1381. 

Nijcholaus van Baerle en zijn zoon Jacobus beloofden aan Henricus zvw 

Lambertus van den Arennest 77½ Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Nijcholaus de (dg: Bae) Baerle et Jacobus eius filius promiserunt 

Henrico filio quondam Lamberti van den Arennest septuaginta septem 

et dimidium Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Lonijs et Boud datum supra in 

crastino divisionis apostolorum. 

 

BP 1176 f 196r 11 di 16-07-1381. 

Ancelmus zvw Henricus Willems bakker verkocht aan Jacobus van Vessem, 

tbv kvw Jacobus Goes zv Henricus Goes, een n-erfcijns112 van 4 pond 

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

Jan, gaande uit een beemd van ruim 3 morgen, gnd Mutsarts Beemd, 

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

Gerardus Roelen soen enerzijds en Hadewigis Arts anderzijds, reeds 

belast met 2 oude groten aan de hertog. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems (dg: soen) pistor 

hereditarie vendidit Jacobo de Vessem ad opus liberorum quondam 

Jacobi Goes filii Henrici Goes hereditarium censum quatuor 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex prato quodam tria iugera et amplius continente dicto 

communiter Mutsarts Beemt sito infra libertatem oppidi de Busco 

supra locum dictum Donghen inter hereditatem Gerardi Roelen soen 

ex uno et inter hereditatem Hadewigis Arts ex alio ut dicebat 

                         
112 Zie → BP 1181 p 222v 08 vr 29-11-1398, overdracht van een deel in 

de cijns. 
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promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

duobus grossis antiquis #domino duci# exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 196r 12 di 16-07-1381. 

Leonius van Langvelt en zijn vrouw jkvr Mabelia wv Gerardus Vos 

ontlastten Godefridus Zebrechts en zijn medeschuldenaren van alle 

geldsommen, aan voornoemde wijlen Gerardus Vos beloofd door 

voornoemde Godefridus en zijn medeschuldenaren. 

 

Leonius de Langvelt et domicella Mabelia eius uxor relicta quondam 

Gerardi Vos (dg: quitos palam recognoverunt eis f) quitos 

clamaverunt Godefridum Zebrechts et eius in hoc condebitores ab 

omnibus (dg: creditis) pecuniarum summis promissis dicto quondam 

Gerardo Vos a dicto Godefrido et eius condebitoribus in litteris 

scabinorum de Busco ut dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 196r 13 di 16-07-1381. 

Goeswinus zvw Johannes gnd Cael ev Heijlwigis dvw Wautgherus gnd 

Gasteldoncs zvw Johannes van Gorp verkocht aan Walterus zv Gerardus 

Geroncs, tbv Willelmus Posteel, de helft van een b-erfcijns van 10 

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

Sint-Jan, gaande uit (1) geheel een huis en erf in Den Bosch, aan de 

Markt, tussen erfgoed van wijlen Hermannus gnd Ketellaer de oudere 

enerzijds en erfgoed van wijlen Philippus van Vucht anderzijds, 

strekkend van de Markt achterwaarts tot aan de oude stadsmuur, (2) 

voornoemde muur, achter het huis en erf gelegen, van welk huis, erf 

en muur Hubertus van Ghemert 1/3 deel in cijns113 verkregen had van 

voornoemde Goeswinus, te weten voor een b-erfcijns van 50 schelling 

voornoemd geld en voor voornoemde cijns van 10 pond voornoemd geld. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis dicti Cael maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam 

Wautgheri dicti Gasteldoncs filii quondam Johannis de Gorp 

medietatem hereditarii census decem librarum monete solvendi anno 

quolibet hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex (dg: 

tercia parte) #ex integra# domus et aree site in Busco ad forum 

inter hereditatem quondam Hermanni dicti Ketellaer senioris ex uno 

et inter hereditatem quondam Philippi de Vucht ex alio tendentis a 

#dicto# foro retrorsum usque ad antiquum murum oppidi de 

Buscoducis atque ex (dg: tercia) dicto (dg: antiquo) muro retro 

dictam domum et aream situato (dg: quam terciam partem dicte #...# 

domus d et aree et dicti antiqui muri) #de qua domo area et muro# 

Hubertus de Ghemert #unam terciam partem# erga dictum Goeswinum 

pro hereditario censu quinquaginta solidorum dicte monete exinde 

prius solvendo et atque pro predicto censu decem librarum dicte 

monete ad censum acquisiverat prout in litteris hereditarie 

vendidit Waltero filio Gerardi Geroncs ad opus Willelmi Posteel 

cum litteris et jure #occacione dicte medietatis# promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui in dicta medietate dicti 

census existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 196r 14 wo 17-07-1381. 

Johannes Leonii van Erpe, zijn broer Henricus van Erpe, Johannes van 

Neijnsel, Gerardus van Berkel en Theodericus van der Poerten 

beloofden aan Henricus Jegher 181 Hollandse dobbel en 19 plakken met 

Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te betalen. 

 

                         
113 Zie ← BP 1175 f 075Ar 01 vr 25-06-1378, uitgifte van dit 1/3 deel. 
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Johannes Leonii de Erpe Henricus de Erpe eius frater Johannes de 

Neijnsel Gerardus de Berkel et (dg: Henricus) Theodericus van der 

Poerten promiserunt Henrico Jegher centum et LXXXI Hollant dobbel 

seu valorem et XIX placken ad Martini proxime persolvendos. Testes 

Sta et Lijsscap datum quarta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1176 f 196r 15 wo 17-07-1381. 

Hr Rijcoldus beloofde alle voornoemde personen schadeloos te houden. 

De brief overhandigen aan Johannes Leonii van Erpe. 

 

Dominus Rijcoldus! promisit predictos omnes indempnes servare. 

Testes datum supra. Tradetur littera Johanni Leonii de Erpe. 

 

BP 1176 f 196r 16 za 20-07-1381. 

Willelmus zvw Arnoldus zv Tielkinus had destijds gerechtelijk gekocht 

van Willelmus van Boest alle goederen van hr Johannes van Eijndoven 

ridder en van zijn echtgenote vrouwe Mechtildis. Voornoemde Willelmus 

zv Arnoldus Tielkini had vervolgens voornoemde goederen overgedragen 

aan Goeswinus Moedel van de Steenweg en aan Henricus zv Johannes 

Stierken, echter uitgezonderd alle overdrachten, renuntiaties en 

vervreemdingen aan Robbertus van Tula en Walterus gnd Rijcke gedaan 

door voornoemde Willelmus. Voornoemde Henricus zv Johannes Stirken 

had vervolgens verkocht aan Gerardus zv Willelmus van Beest 2/3 deel 

van ¾ deel minus 3 morgen land, van alle voornoemde goederen, 

voornoemde overdrachten renuntiaties en vervreemdingen uitgezonderd. 

De broers Henricus en Godefridus, kvw Willelmus van Beest, en 

Marcelius gnd van der Oe ev Heijlwigis dvw voornoemde Willelmus van 

Beest hadden vervolgens verkocht aan hr Rijcoldus Koc ridder 

voornoemde 2/3 deel van voornoemde ¾ deel minus 3 morgen. Vrouwe 

Mechtildis wv voornoemde Johannes van Eijndoven ridder, en Willelmus, 

Johannes, Ghevardus en Theodericus Bijlant, kvw voornoemde hr 

Johannes en vrouwe Mechtildis, hadden vervolgens tbv voornoemde hr 

Rijcoldus ridder afstand gedaan van alle goederen, waarin voornoemde 

Johannes van Eijndoven was overleden, zoals voornoemde hr Rijcoldus 

Koc die goederen had verworven en zoals diezelfde goederen 

gerechtelijk zijn verkocht, en van een b-erfcijns van 100 pond geld, 

die voornoemde vrouwe Mechtildis en haar voornoemde kinderen 

veronderstelden te hebben en verworven hadden van Theodericus van 

Ghemert. {196v} Voornoemde hr Rijdolcus Koc ridder verkocht thans aan 

Walterus van Erpe en Gerardus van Berkel de navolgende erfgoederen, 

die waren van voornoemde wijlen hr Johannes en vrouwe Mechtildis, in 

Maren, (1) een kamp gnd die Paddelaar, tussen een gemene steeg 

enerzijds en Hilla wv Johannes van Maren en Vastradis van Maren 

anderzijds, (2) een kamp aan de plaats gnd Laats Weide, tussen kv 

Henricus Mudeken enerzijds en mr Wolphardus anderzijds, (3) een kamp 

ter plaatse gnd Op Maarre Beemden, gnd Willems Hoeve, tussen erfgoed 

gnd Goeswijns Hoeve enerzijds en erfgoed gnd Jans Hoeve anderzijds, 

(4) 10 hont land aan de plaats gnd Op Scheepstal Heuvel, tussen 

dochters van wijlen Bertoldus van Hoesden enerzijds en erfgoed gnd 

die Maarre Maar anderzijds, (5) een stuk land gnd Stinen Goert, 

tussen een gemene steeg enerzijds en erfgoed van de Armen van Maren 

anderzijds, (6) 16 hont land van voornoemde wijlen hr Johannes van 

Eijndoven, gnd Jordens Goert, in een kamp gnd Jordens Goert, welk 

kamp ligt tussen erfgoed gnd Hillen Goert enerzijds en erfgoed gnd 

Goeswijns Goert anderzijds. 

 

Notum sit universis quod Willelmus filius quondam Arnoldi filii 

Tielkini omnia bona domini Johannis de Eijndoven militis #et# 

domine Mechtildis sue uxoris (dg: Rutgheri dicti ?Oghe) ubicumque 

locorum situata erga Willelmum de Boest acquisivisset emendo per 

judicem et mediante scabinorum in Busco prout in litteris et cum 
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deinde dictus Willelmus #filius Arnoldi Tielkini# dicta bona omnia 

et singula hereditarie supportasset Goeswino Moedel de Lapidea Via 

et Henrico filio Johannis Stierken exceptis tamen omnibus et 

singulis supportacionibus et renunciationibus et alienacionibus 

quibuscumque factis Robberto de Tula et Waltero dicto Rijcke a 

promidicto Willelmo prout etc in litteris et cum deinde dictus 

Henricus filius Johannis Stirken duas tercias partes de tribus 

quartis partibus minus tribus iugeribus terre de omnibus et 

singulis bonis (dg: dictorum) predictis exceptis dictis 

supportacionibus renunciationibus et alienacionibus hereditarie 

vendidisset Gerardo filio Willelmi de Beest prout in litteris et 

cum deinde Henricus atque Godefridus fratres liberi quondam 

Willelmi de Beest atque Marcelius dictus van der Oe maritus et 

tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam Willelmi 

de Beest dictas duas tercias partibus de dictis tribus quartis 

partibus minus tribus iugeribus terre predictis hereditarie 

vendidissent domino Rijcoldo Koc militi et cum deinde domina 

Mechtildis relicta dicti quondam Johannis de Eijndoven militis 

Willelmus Johannes Ghevardus et Theodericus Bijlant eorundem 

quondam domini Johannis et domine Mechtildis liberi super omnibus 

et singulis bonis in quibus dictus quondam Johannes de Eijndoven 

decessit tam allodialibus quam censualibus prout dictus #dominus# 

Rijcoldus Koc huiusmodi bona (dg: acquisivisset) acquisiverat et 

prout eadem bona per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco sunt vendita atque super hereditario censu centum librarum 

monete quem dicta domina Mechtildis et eius liberi predicti ex 

premissis bonis universis et singulis se habere presumebant et 

intendunt? et erga Theodericum de Ghemert acquisiverant atque super 

toto jure ipsis in eisdem quolibet competente seu competituro 

imposterum ad opus antedicti domini Rijcoldi militis hereditarie 

renunciassent prout in litteris quas vidimus 

 

1176 mf5 F 07 f.196v. 

 Sabbato post divisionem apostolorum: zaterdag 20-07-1381. 

 in crastino Jacobi: vrijdag 26-07-1381. 

 in crastino Petri ad vincula: vrijdag 02-08-1381. 

 

BP 1176 f 196v 01 za 20-07-1381. 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus dominus 

Rijdolcus Koc miles hereditates infrascriptas que fuerant dictorum 

quondam domini Johannis et domine Mechtildis sitas in parochia de 

Maren primo videlicet quendam campum dictum die Paddelaer situm 

inter (dg: he communitatem) communem stegam ex uno et inter 

hereditatem Hille relicte quondam Johannis de Maren et Vastradis 

de (dg: Maren) Maren ex alio item quendam campum situm ad locum 

dictum Laets Weijde inter hereditatem liberorum Henrici Mudeken ex 

uno et inter hereditatem magistri Wolphardi ex alio item quendam 

campum (dg: dictum) #situm in loco dicto Op# Maerre Beemde dictum 

Willems Hoeve inter hereditatem dictam Goeswijns Hoeve ex uno et 

inter hereditatem dictam Jans Hoeve ex alio item (dg: pe) decem 

hont terre sita ad locum dictum Op (dg: Scepteh #Scee) Sceepstel# 

Hoevel inter hereditatem filiarum quondam Bertoldi de Hoesden ex 

uno et inter hereditatem dictam die Maerre Maer ex alio item 

peciam terre dictam (dg: Stinen) Stinen Goert sitam inter communem 

stegam (dg: s) ex uno et inter hereditatem pauperum de Maren ex 

alio item XVI hont terre dicti quondam domini Johannis de 

Eijndoven (dg: sita) dicta communiter Jordens Goert sita in quodam 

campo dicto Jordens Goert qui campus situs est inter hereditatem 

dictam Hillen Goert ex uno et inter hereditatem dictam (dg: H) 

Goeswijns Goert ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Waltero de 

Erpe et Gerardo de Berkel promittens super habita et habenda (dg: 
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sufficientem fa) warandiam #tamquam de vero allodio# et 

obligationem deponere tamquam de hereditatibus ab omnibus censu et 

aggere liberis. Testes Sta et Ouden datum sabbato post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1176 f 196v 02 za 20-07-1381. 

Hr Arnoldus Rover verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Dominus Arnoldus Rover prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 196v 03 za 20-07-1381. 

Notum sit u. 

 

BP 1176 f 196v 04 za 20-07-1381. 

Een vidimus maken van veel brieven en hr Rijcoldus beloofde die 

brieven, zo nodig, ter hand te stellen aan voornoemde Walterus en 

Gerardus. 

 

Et fiet vidimus de multis litteris et dominus Rijcoldus (dg: 

recognovit pro) promisit dictis Waltero et Gerardo tradere ut in 

forma. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 196v 05 vr 26-07-1381. 

Johannes Proeft van Bucstel verkocht aan Adam van Mierd 9 morgen land 

in een kamp gnd Boenkens Kamp, dat gelegen is in Oijen, tussen een 

gemene weg enerzijds en voornoemde Johannes Proeft en Johannes van 

Ghemonden anderzijds, en met een eind strekt aan Arnoldus Scoenweder 

en met het andere eind aan eerstgenoemde Johannes, en in welk kamp 

jkr Johannes graaf van Megen 11 hont had liggen, belast met 2 oude 

groot uit 5 hont land van deze 9 morgen. 

 

Johannes Proeft de Bucstel novem jugera terre ad se spectantia in 

quodam campo dicto Boenkens Camp qui campus situs est in parochia 

de Oijen inter (dg: hereditatem dicti Johannis Proeft) #communem 

plateam# ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Proeft et 

Johannis de Ghemonden (dg: d) ex alio (dg: te) et qui campus 

tendit cum uno fine ad hereditatem Arnoldi Scoenweder et cum 

reliquo fine ad hereditatem primodicti Johannis et (dg: .) in quo 

campo (dg: dictus) domicellus Johannes comes de Meghen habuit XI 

hont sita ut dicebat hereditarie vendidit Ade de Mierd promittens 

super habita et habenda warandiam tamquam de hereditate ab omnibus 

aggeribus et censibus libera et quod omnes obligationem aggeres et 

census et omnem aliam obligationem (dg: de) kalangiam et 

impeticionem deponere exceptis duobus grossis antiquis annuatim ex 

quinque hont terre dictorum novem jugerum terre de jure solvendis. 

Testes Sta et Vere datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1176 f 196v 06 vr 26-07-1381. 

Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Globo prebuit et reportavit. 

 

BP 1176 f 196v 07 vr 26-07-1381. 

Johannes Proeft van Bucstel, Sijmon van Mijrabellum en Arnoldus Vere 

beloofden aan Jacobus van Braensdonc 70 oude Franse schilden met 

Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

(dg: Arnoldus) #Johannes# Proeft de Bucstel #Sijmon de Mijrabello# 

et Arnoldus Vere (dg: h) promiserunt Jacobo #de# (dg: van den) 

Braensdonc LXX aude scilde Francie seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime persolvenda. Testes Sta et Scilder datum ut 
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supra. 

 

BP 1176 f 196v 08 vr 26-07-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 196v 09 vr 02-08-1381. 

Johannes van der Merendonc gaf uit aan Henricus gnd Berniers soen van 

den Yvenlaer (1) een kamp in Berlicum, tussen erfgoed behorend aan de 

goederen gnd te Overbeek enerzijds en de Koeleidse Steeg anderzijds, 

(2) de helft van 1 bunder beemd in Berlicum, ter plaatse gnd 

Koeleide, tussen Johannes van Berlikem en diens broer Arnoldus 

enerzijds en wijlen Sperniers anderzijds, (3) de helft in ½ bunder 

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

Nijcholaus zvw Hermannus Scuijwinc enerzijds en Lambertus Keelbreker 

anderzijds, (4) een hofstad in Berlicum, tussen erfgoed van het 

klooster van Berna enerzijds en de gemene weg anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de hertogencijnzen, cijns van hr Ludovocus van 

Berlaer en cijns aan de kerk van Berlicum en aan de investiet van 

Berlicum, en thans voor een n-erfpacht114 van 3 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes van der Merendonc hereditates infrascriptas primo 

videlicet (dg: prat) quendam campum situm in parochia de Berlikem 

inter hereditatem spectantem ad bona dicta te Overbeke ex uno et 

inter (dg: hereditatem) stegam dictam die Coeleijdsche Stege ex 

alio item medietatem unius bonarii prati siti in dicta parochia in 

(dg: -ter) loco dicto Coeleijde inter hereditatem Johannis de 

Berlikem et Arnoldi sui fratris ex uno et inter hereditatem (dg: 

Hille) quondam Sperniers ex alio item (dg: medietatem unius 

bonarii prati siti inf) medietatem ad se specantem in dimidio 

bonario prati sito infra libertatem oppidi de Busco ad locum 

dictum (dg: Dongh) Donghen inter hereditatem Nijcholai filii 

quondam Hermanni Scuijwinc ex uno et inter hereditatem Lamberti 

Keelbreker ex alio item domistadium situm in parochia de Berlikem 

inter hereditatem conventus de Berna ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico 

dicto [B]erniers soen van den Yvenlaer ab eodem hereditarie 

possidendas pro censibus domini ducis et domini Ludovoci de 

Berlaer et ecclesie de Berlikem et investito de Berlikem exinde 

solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Vere et Scilder datum in crastino Petri ad 

vincula. 

 

BP 1176 f 196v 10 vr 02-08-1381. 

Voornoemde Henricus Berniers soen beloofde aan voornoemde Johannes 

van der Merendonc 26 Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-

12-1381) en 26 Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-

1382) te betalen. 

 

Dictus Henricus Berniers soen promisit dicto Johanni van der 

Merendonc XXVI Brabant dobbel seu valorem nativitatis Domini 

proxime et (dg: XXV) XXVI Brabant dobbel seu valorem ad 

                         
114 Zie → BP 1178 f 350v 07 do 10-02-1390, verkoop van de erfpacht. 
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nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 196v 11 vr 02-08-1381. 

Johannes zvw Alardus van Tricht schonk aan zijn zoon Nijcholaus en 

diens vrouw Heijlwigis dv Henricus Goes de helft van een huis en erf, 

eertijds van wijlen Johannes gnd metter Zoch, in Den Bosch, aan de 

Schrijnmakersstraat, op de hoek van een straat die daar loopt, 

tegenover het huis van wijlen Johannes gnd Han Meus, te weten de 

helft richting erfgoed van Johannes zvw Johannes Cuparius, aan hem 

verkocht door Theodericus pottenbakker zvw Johannes pottenbakker. 

Twee brieven maken, een voor voornoemde Johannes en de andere voor 

voornoemde Nijcholaus. 

 

Johannes filius quondam Alardi de Tricht medietatem domus et aree 

que fuerat quondam Johannis dicti metter Zoch site in Busco ad 

vicum scriniparorum super angulum cuiusdam platee ibidem tendentis 

in opposito domus quondam Johannis dicti Han Meus videlicet illam 

medietatem dicte domus et aree que sita est in latere versus 

hereditatem Johannis filii quondam Johannis Cuparii venditam sibi 

a Theoderico (dg: dicto) tornatore filio quondam Johannis 

tornatoris prout in litteris hereditarie supportavit Nijcholao suo 

filio cum litteris et jure #nomine dotis (dg: ab) cum Heijlwige 

sua uxore filia Henrici Goes# promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. Et (dg: 

datur) erunt 2 littere quarum unam habebit dictus Johannes et 

alteram dictus Nijcholaus. 

 

BP 1176 f 196v 12 vr 02-08-1381. 

Henricus gnd Berniers soen van den Yvenlaer beloofde Jacobus gnd van 

Breda in zijn huis te onderhouden van voeding, drank en voedsel, en 

hem om de 2 jaar een onderkleed te geven (dg: een laken en een 

overkleed). 

 

Solvit. 

Henricus dictus Berniers soen van den Yvenlaer promisit super 

habita et habenda Jacobo dicto de Breda quod ipse Henricus dictum 

(dg: Joh) #Jacobum# tenebit et emitteret (dg: de) in domo dicti 

Henrici de victu potu et nutrimento iuxta decentiam sui status 

quamdiu dictus Jacobus vixerit in humanis et quod ipse dabit dicto 

Jacobo ad vitam dicti Jacobi semper ad duos annos unam tunicam 

(dg: unum lintheanium et unam togam) et cum mortuus fuerit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 196v 13 vr 02-08-1381. 

Nijcholaus zv Johannes zvw Alardus van Tricht verklaarde dat aan hem 

geschonken is door zijn voornoemde vader Johannes 25 Hollandse dobbel 

in plaats van erfgoed. Hij beloofde dit bedrag in te brengen bij de 

deling van de goederen die voornoemde Johannes en zijn vrouw Hilla 

zullen nalaten. 

 

Nijcholaus filius (dg: q) Johannis filii quondam Alardi de Tricht 

(dg: pro) palam recognovit se recepisse #nomine dotis# a dicto 

Johanne suo patre XXV (dg: Brab) #Hollants# dobbel tamquam 

hereditates et loco hereditatis et promisit super omnia quod #si# 

ipse #vel sui heredes# ad divisionem faciendam de bonis que dictus 

Johannes #et Hilla uxor eius# in sua morte post se relinquent 

#venire voluerit# quod extunc (dg: ad h) ipse seu sui heredes ad 

huiusmodi divisionem reimportabunt XXV (dg: Brab) #Hollants# 

dobbel mottoen ante veniet ad dictam divisionem. Testes datum 

supra. 
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BP 1176 f 196v 14 vr 02-08-1381. 

Voornoemde Nijcholaus zv Johannes zvw Alardus van Tricht verklaarde 

dat aan hem en zijn vrouw Heijlwigis dv Henricus Goes geschonken is 

door voornoemde Henricus Goes 66 Hollandse dobbel in plaats van 

erfgoed. Hij beloofde dit bedrag in te brengen bij de deling van de 

goederen die voornoemde Henricus zal nalaten. 

 

Dictus Nijcholaus palam recognovit se (dg: recognovit se) 

recepisse ab Henrico Goes cum Heijlwige sua uxore filia dicti 

Henrici nomine dotis loco hereditatis sexaginta sex Hollant dobbel 

et promisit super omnia (dg: quod si) dicto Henrico si ipse seu 

sui heredes ad divisionem faciendam de bonis que dictus Henricus 

Goes in sua morte post se relinquet venire voluerit extunc ipse 

vel sui heredes ad huiusmodi divisionem venientes reimportabunt ad 

huiusmodi divisionem LXVI Hollant dobbel. Testes datum supra. 

 

1176 mf5 F 08 f.197. 

 Sabbato post divisionem apostolorum: zaterdag 20-07-1381. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 03-08-1381. 

 Secunda post Petri ad vincula Petri: maandag 05-08-1381. 

 in octavis Laurencii: zaterdag 17-08-1381. 

 Quarta post assumptionem: woensdag 21-08-1381. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 12-09-1381. 

 

BP 1176 f 197r 01 za 20-07-1381. 

Goeswinus Moedel van de Steenweg deed tbv hr Rijcoldus Koc ridder, 

Walterus van Erpe en Gerardus van Berkel afstand van alle goederen 

van wijlen hr Johannes van Eijndoven ridder en zijn echtgenote vrouwe 

Mechtildis, welke goederen aan Willelmus zvw Arnoldus Tielkini 

gerechtelijk waren verkocht door Willelmus van Beest, en welke 

goederen voornoemde Goeswinus en Henricus zv Henricus Stierken 

verworven hadden van voornoemde Willelmus zvw Arnoldus Tielkini. 

 

Goeswinus Moedel de Lapidea Via super omnibus bonis domini quondam 

Johannis de Eijndoven militis et domine Mechtildis sue uxoris 

ubicumque locorum situ[atis] que bona vendita fuerant Willelmo 

filio quondam Arnoldi Tielkini a Willelmo de Beest per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco et que bona dictus 

Goeswinus et Henricus filius Henrici Stierken erga dictum 

Willelmum filium quondam Arnoldi Tielkini acquisiverat et super 

jure ad opus domini Rijcoldi Koc militis Walteri de Erpe et 

Gerardi de Berkel renunciavit promittens ratam servare. Testes Sta 

et Lonijs datum sabbato post divisionem apostolorum. 

 

BP 1176 f 197r 02 za 20-07-1381. 

Voornoemde Walterus en Gerardus droegen over aan hr Rijcoldus Koc het 

recht, dat aan hen behoort krachtens voornoemde belofte, echter voor 

voornoemde Walterus en Gerardus gereserveerd de erfgoederen aan 

ommezijde van het ?vorige folium geschreven, en de beloften en 

verplichtingen aan hen toegezegd door voornoemde hr Rijcoldus. 

 

Dicti Walterus et Gerardus totum jus eis competens vigore dicte 

promissionis supportaverunt domino Rijcoldo Koc promittentes ratam 

servare salvis tamen dictis Waltero et Gerardo hereditatibus ad 

alio latere precedentis? scriptis et promissionibus et 

obligationibus eis de eisdem per dictum dominum Rijcoldum factis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 197r 03 za 03-08-1381. 

Elizabeth wv Arnoldus gnd Nolleken Quap droeg over aan haar kinderen 

Arnoldus Quap, Ancelmus en Johannes en aan Godefridus van Woensel ev 
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Eefsa, dv voornoemde wijlen Arnoldus Nolleken en Elizabeth, haar 

vruchtgebruik in 7½ morgen land naast de plaats gnd Oetheren, bij het 

water gnd die Oude Dieze, tussen Ghisbertus Lijsscap enerzijds en 

erfgoed dat was van Adam van Ghestel en nu van Martinus Berwout en de 

gemeint anderzijds. De brief overhandigen. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi dicti Nolleken Quap cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in septem et dimidio iugeribus 

terre sitis iuxta locum dictum Oetheren (dg: ?s) prope aquam 

dictam die Aude Dijese inter hereditatem Ghisberti Lijsscap ex uno 

et inter hereditatem que fuerat Ade de Ghestel nunc !ad Martinum 

Berwout et communitatem ex alio ut dicebat legitime supportavit 

Arnoldo Quap Ancelmo Johanni suis liberis et Godefrido de Woensel 

marito legitimo Eefse sue uxoris filie dictorum quondam Arnoldi 

Nolleken et Elizabeth promittens (dg: ratam servare et ob) cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Sta et Scilder datum sabbato post Petri ad vincula. Traditur. 

 

BP 1176 f 197r 04 ma 05-08-1381. 

Voornoemde Arnoldus Quap, Ancelmus, Johannes en Godefridus ev Eefsa 

dvw Arnoldus gnd Nolleken Quap verkochten voornoemde 7½ morgen aan 

Ghibo Buijc vleeshouwer. 

 

Dicti Arnoldus Quap Ancelmus Johannes et Godefridus maritus et 

tutor legitimus Eefse sue uxoris filie quondam Arnoldi dicti 

Nolleken Quap dicta septem et dimidium iugera terre hereditarie 

vendiderunt Ghiboni Buijc carnifici promittentes super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere. Testes Sta et Scilder 

datum secunda post Petri ad vincula Petri. 

 

BP 1176 f 197r 05 ma 05-08-1381. 

Arnoldus Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Arnoldus Nolleken filius quondam Gerongii cyrothecarii prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 197r 06 ma 05-08-1381. 

Ludovicus van Cassel en zijn vrouw Jutta dvw Henricus van de Poort 

beloofden aan Hermannus Coenen 52 Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Ludovicus van Cassel et Jutta eius uxor filia quondam Henrici de 

Porta #eius uxor# promiserunt Hermanno Coenen LII Hollant dobbel 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Lonijs et Scilder datum secunda post Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 197r 07 ma 05-08-1381. 

Everardus Rover van Mordrecht ev Agnes dvw Rodolphus Koijt maakte 

bezwaar115 tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan met 

goederen van Willelmus Eelkini en zijn broer Gerardus. 

 

Everardus Rover de Mordrecht maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Agnetis sue uxoris filie quondam Rodolphi Koijt omnes 

vendiciones et alienaciones factas cum bonis quibusque Willelmi 

Eelkini et Gerardi sui fratris calumpniavit. Testes Sta et Scilder 

datum supra. 

 

                         
115 Zie → BP 1178 f 015v 02 do 23-01-1388, zelfde contract. 
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BP 1176 f 197r 08 ma 05-08-1381. 

Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester verkocht aan 

Bernijerus gnd Andries soen een b-erfcijns van 3 pond geld, die 

Rijxkinus gnd Eefsen soen beloofd had aan voornoemde Arnoldus met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een hofstad in Schijndel, tussen 

Gerardus gnd Duijsch enerzijds en een gemene kerkweg anderzijds. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis domini quondam Arnoldi de Beke 

presbitri hereditarium censum trium librarum monete quem Rijxkinus 

dictus Eefsen soen promisit se daturum et soluturum dicto Arnoldo 

hreditarie purificatione ex quodam domistadio sito in parochia de 

Scijnle inter hereditatem Gerardi dicti Duijsch ex uno et inter 

communem viam ecclesie ex alio prout in litteris hereditarie 

vendidit Bernijero dicto Andries soen #supportavit# cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sta et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 197r 09 ma 05-08-1381. 

Johannes van Brolijo beloofde aan Gerardus van Hemert, tbv hem en 

Johannes van de Kelder, 38 Hollandse dobbel en 29 Hollandse plakken 

met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes de Brolijo promisit Gerardo de Hemert ad opus sui et ad 

opus Johannis de Penu seu alterius eorum XXXVIII Hollant dobbel 

seu valorem et XXIX Hollant placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 197r 10 ma 05-08-1381. 

Arnoldus gnd Mabelen soen verkocht aan zijn broer Henricus Mabelen 

soen 3 stukken land in Deurne, (1) op de plaats gnd op Genen 

Pijnakker, tussen Johannes van den Wasberch enerzijds en Arnoldus van 

den Velde anderzijds, (2) op de plaats gnd op Geen Asbroek, tussen 

Arnoldus van der Hagen enerzijds en voornoemde Johannes van den 

Wasberch anderzijds, (3) in een kamp gelegen achter de schuur van 

voornoemde Arnoldus Mabelen soen, tussen Mette Nouden enerzijds en 

voornoemde schuur anderzijds, belast met grondcijnzen. 

 

Arnoldus dictus Mabelen soen tres pecias terre sitas in parochia 

de Doerne quarum una (dg: inter) supra locum dictum op Ghenen 

Pijnacker inter hereditatem Johannis van den Wasberch ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi van den Velde ex alio altera supra locum 

dictum op Gheen Asbroec inter hereditatem Arnoldi (dg: van den L) 

van der Hagen ex uno et inter hereditatem dicti Johannis van den 

Wasberch ex alio et tercia in quodam campo sito (dg: iuxta) retro 

(dg: ortum) horreum dicti Arnoldi Mabelen soen (dg: inter 

hereditatem) et que tercia pecia terre sita in dicto campo inter 

hereditatem (dg: Johannis) Mette Nouden ex !alio et inter dictum 

horreum ex alio (dg: ut dicebat) sunt site ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico Mabelen soen suo fratri promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi. Testes 

Sta et Scilder. 

 

BP 1176 f 197r 11 ma 05-08-1381. 

(dg: Elizabeth dvw Johannes gnd Bunte). 

 

(dg: Elizabeth filia quondam Johannis dicti Bunte). 

 

BP 1176 f 197r 12 za 17-08-1381. 

Elizabeth ndvw Elizabeth dvw Johannes gnd Hulzelaer droeg over aan 

Lambertus smid zvw Lambertus die Smit van Middelrode een huis, erf en 

tuin in Den Bosch, aan de plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed 
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van wijlen Jutta Andree enerzijds en erfgoed van Arnoldus Zager 

anderzijds. 

 

Elizabeth filia naturalis quondam Elizabeth filie quondam Johannis 

dicti Hulzelaer cum tutore domum et aream et ortum sitos in Busco 

ad locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem quondam Jutte 

Andree ex uno et inter hereditatem Arnoldi serratoris ex alio 

#quos nunc ad se spectare dicebat# ut dicebat hereditarie 

supportavit Lamberto #fabro# filio (dg: quondam) quondam Lamberti 

die Smit de Middelrode cum litteris et jure promittens cum ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Boud 

datum in octavis Laurencii. 

 

BP 1176 f 197r 13 za 17-08-1381. 

Elizabeth ndvw Elizabeth gnd Hulselaers droeg over aan Lambertus smid 

zvw Lambertus Smit van Middelrode 100 mottoen, aan haar beloofd door 

haar voornoemde moeder Elizabeth Hulselaers. 

 

Elizabeth filia naturalis quondam Elizabeth dicte Hulselaers 

centum aureos denarios communiter mottoen vocatos boni auri et 

iusti ponderis promissos sibi a dicta Elizabeth Hulselaers sua 

matre prout in litteris supportavit Lamberto fabro filio quondam 

Lamberti Smit de Middelrode cum litteris et jure. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 197r 14 za 17-08-1381. 

Godefridus van Bussel beloofde aan Petrus Geroncs 2 vaten haring etc 

met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) in Den Bosch te leveren. 

 

Godefridus de Bussel promisit Petro Geroncs duo vasa allecium etc 

ad nativitatis Domini proxime persolvenda et in Busco tradenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 197r 15 wo 21-08-1381. 

Zeelkinus zvw Thomas Baselijs soen verkocht aan Paulus gnd Bits soen 

van Os een stukje land met gebouwen in Hintham, tussen Henricus van 

Engelant enerzijds en Heijlwigis gnd Coppen anderzijds, aan hem 

overgedragen door Ghibo gnd Hullinc, de broers Johannes en Amelius, 

zv Johannes gnd Han Melijs soen, en Johannes van Haren zv Fijssia, 

belast met een b-erfcijns van 40 schelling geld, die voornoemde 

verkoper verkocht had aan Johannes Carnauwe. 

 

(dg: Marcelius filius) Zeelkinus filius quondam Thome Baselijs 

soen quandam particulam terre sitam in Hijntam inter hereditatem 

Henrici de Engelant ex uno et inter hereditatem Heijlwigis dicte 

Coppen ex alio supportatam sibi a Ghibone dicto Hullinc Johanne et 

Amelio fratribus filiis Johannis dicti Han Melijs soen et Johannes 

de Haren filio Fijssie prout in litteris simul cum edificiis supra 

dictam particulam consistentibus ut dicebat hereditarie vendidit 

Paulo dicto Bits soen de Os supportavit simul et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

hereditario censu (dg: X) XL solidorum monete quem dictus venditor 

vendidit ex premissis Johanni Carnauwe ut dicebat. Testes Sta et 

Leonius datum quarta post assumptionem. 

 

BP 1176 f 197r 16 wo 21-08-1381. 

Arnoldus gnd Groet Art verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus dictus Groet Art prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 
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BP 1176 f 197r 17 do 12-09-1381. 

Paulus gnd Bits soen van Os en zijn vrouw Elizabeth beloofden aan 

voornoemde Zeelkinus 11 Brabantse dobbel en 16 Hollandse plakken met 

Allerheiligen aanstaande (vr 01-11-1381) te betalen. 

 

[Solvit] 2 plack. 

Paulus dictus Bits soen de Os et Elizabeth eius uxor promiserunt 

dicto Zeelkino (dg: XXVII Brabant #dobbel# mediatim Remigii et 

mediatim omnium sanctorum proxime persolvendos testes datum supra) 

#undecim Brabant dobbel (dg: ad) et XVI Hollant placken ad omnium 

sanctorum proxime persolvendos. Testes Sta et Lonijs datum quinta 

post nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 197r 18 ±do 12-09-1381. 

Hilla dvw Tielmannus zvw Arnoldus Tielkini ontlastte de broers 

Willelmus en Jordanus, kvw voornoemde Arnoldus Teilkini, van alle 

tegoeden en geldsommen, die voornoemde Willelmus en Jordanus 

verschuldigd waren aan voornoemde Hilla. 

 

Hilla filia quondam (dg: Tielkni) #Tielmanni# filii quondam 

Arnoldi Tielkini quitos clamavit Willelmum et Jordanum fratres 

liberos dicti quondam Arnoldi Teilkini ad omnibus creditis et 

pecuniarum summis que et quas dicti Willelmus et (dg: Y) Jordanus 

debebant dicte Hille a quoque temproe evoluto usque in diem 

presentem tam in litteris scabinorum de Busco quam extra. 

 

BP 1176 f 197r 19 ±do 12-09-1381. 

Albertus gnd Moerken zvw Petrus gnd Coenen soen verkocht een hofstad 

in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoed van Arnoldus gnd Abt 

schoenlapper, tussen erfgoed van Johannes van Eijcke, met een weg 

ertussen, enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Leijten soen 

anderzijds, welke hofstad 20 voet breed is en 60 voet lang, met een 

eind strekkend aan het water en met het andere eind aan erfgoed van 

voornoemde Arnoldus, met recht in een weg tussen erfgoed van 

Nijcholaus Brodeken enerzijds en het huis van Waltherus gnd 

Coelborner anderzijds, lopend van de gemene weg tot aan de hofstad, 

welke hofstad aan voornoemde Albertus in cijns was uitgegeven door 

voornoemde Arnoldus Abt {contract houdt op116; einde bladzijde}.  

 

(dg: Arnoldus) Albertus dictus Moerken filius quondam Petri dicti 

Coenen soen domistadium situm in Busco ad aggerem Vuchtensem (dg: 

in) retro hereditatem Arnoldi dicti Abt sutoris inter hereditatem 

Johannis de Eijcke quadam via interiacente ex uno et inter 

hereditatem Henrici dicti Leijten soen ex alio (dg: cum) et quod 

domistadium predictum continet XX pedatas in latitudine et 

sexaginta pedatas in longitudine tendens cum uno fine ad aquam et 

cum reliquo fine ad hereditatem dicti Arnoldi cum pleno jure eundi 

redeundi et pergendi in viam sitam ibidem inter hereditatem 

Nijcholai Brodeken ex uno et inter domum Waltheri dicti Coelborner 

ex alio tendente a communi platea ad domistadium predictum atque 

cum toto jure eundi redeundi et pergendi in primodicta via et ea 

utendi datum ad censum dicto Alberto a dicto Arnoldo Abt prout in 

litteris hereditarie vendidit 

 

1176 mf5 F 09 f.197v. 

 in octavis assumptionis: donderdag 22-08-1381. 

 

                         
116 Zie ← BP 1176 f 218r 12 do 29-08-1381, dit contract was op deze 

datum, dus twee weken eerder dan BP 1176 f 197r 19 ±do 12-09-1381, al 

in zijn geheel in het protocol genoteerd. 
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BP 1176 f 197v 01 do 22-08-1381. 

Gerardus van der Weijden verkocht aan Henricus zvw Henricus Loijer 

een b-erfcijns van 50 schelling geld, die Conrardus gnd Waghenman aan 

voornoemde Gerardus beloofd had, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit117 (1) een stukje land in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter 

erfgoed van een zekere Bac schoenlapper, tussen erfgoed van Petrus 

van Ellaer enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een weg, 6 voet 

breed, lopend van voornoemd stukje land tot aan de Vughterstraat, 

naast erfgoed van voornoemde wijlen Bac schoenlapper enerzijds en de 

gemeint anderzijds. 

 

Gerardus van der Weijden hereditarium censum quinquaginta 

solidorum monete quem Conrardus dictus Waghenman promisit se 

daturum et soluturum dicto Gerardo hereditarie nativitatis Domini 

ex (dg: q) quadam particula terre sita in Busco ad aggerem vici 

Vuchtensis retro hereditatem {drie puntjes ingevuld:} ... dicti 

Bac sutoris inter hereditatem Petri de Ellaer ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex alio atque ex quadam via sex pedatas 

terre in latitudine continente tendente a dicta particula terre 

usque ad dictum vicum Vuchtensem contigue iuxta hereditatem dicti 

quondam Bac sutoris ex uno et inter communitatem ex alio prout in 

litteris hereditarie vendidit Henrico filio quondam Henrici Loijer 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Scilder datum 

(dg: q) in octavis assumptionis. 

 

BP 1176 f 197v 02 do 22-08-1381. 

Johannes gnd Wautghers soen van Sweensborch verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes dictus Wautghers soen de Sweensborch prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 197v 03 do 22-08-1381. 

Johannes nzv Wautgherus van Sweensberch verkocht aan Arnoldus van der 

Haseldonc molenaar de helft van 1 dagmaat beemd ter plaatse gnd die 

Maat, tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en Jacobus van Loven 

anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Arnoldus. 

 

Johannes filius naturalis (dg: q) Wautgheri de Sweensberch (dg: u) 

medietatem unius diurnate prati site in loco dicto die Maet inter 

hereditatem Arnoldi van der Haseldonc multoris ex uno et inter 

hereditatem Jacobi de Loven ex alio scilicet illam medietatem que 

sita contigue iuxta #dictam# hereditatem dicti Arnoldi ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Arnoldo promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 197v 04 do 22-08-1381. 

Lambertus van der Eghelvoert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus van der Eghelvoert prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 197v 05 do 22-08-1381. 

Voornoemde Johannes nzv Wautgherus van Sweensberch verkocht aan 

Jacobus van Loven de helft van voornoemde dagmaat, te weten de helft 

naast voornoemde Jacobus. 

 

                         
117 Zie ← BP 1176 f 132r 01 do 14-06-1380, verkoop van de onderpanden. 
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Solvit. 

Dictus Johannes venditor medietatem dicte diurnate prati scilicet 

illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti Jacobi ut dicebat hereditarie vendidit dicto Jacobo 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 197v 06 do 22-08-1381. 

Godefridus van der Roet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus van der Roet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 197v 07 do 22-08-1381. 

Johannes Vrient zvw Godefridus Vrient van Helmont verkocht aan zijn 

broer Cristianus een n-erfcijns van 12 Brabantse dobbel, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit een huis en erf van verkoper in Den Bosch, 

over het kerkhof van Sint-Jan-Evangelist, tussen erfgoed van Walterus 

van Oesterwijc enerzijds en erfgoed van de Vondelingen anderzijds, 

reeds belast met cijnzen118. 

 

Johannes Vrient #filius quondam (dg: ..) Godefridi Vrient# de 

Helmont hereditarie vendidit Cristiano suo fratri hereditarium 

censum XII Brabant dobbel solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex domo et area dicti venditoris sita in Busco ultra 

cymitherium ecclesie sancti Johannis ewangeliste inter hereditatem 

Walteri de Oesterwijc ex alio et inter hereditatem orphanorum 

dictorum vondelingen ex alio ut dicebat promittens #super habita 

et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus exinde prius de jure solvendis et (dg: ps) sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 197v 08 do 22-08-1381. 

Petrus zv Boudewinus gnd Hoet van Bijnderen verkocht aan Adam van 

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

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, schuur, tuin, kamp en 

aangelegen erfgoederen, in Bakel, ter plaatse gnd Gemert, ter plaatse 

gnd Aan Geen Heide, tussen Johannes gnd Horter enerzijds en de 

gemeint van de heren van Gemert anderzijds, (2) een stuk beemd ter 

plaatse gnd Gemert, aan de plaats gnd aan Geen Gemonden, tussen 

Petrus zvw Johannes gnd Swemelden soen enerzijds en Johannes gnd 

Wolfs anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. Verkoper en met hem 

zijn voornoemde vader Boudewinus Hoet en Johannes Hoet zv voornoemde 

Boudewinus beloofden de onderpanden van waarde te houden. 

 

Petrus filius Boudewini dicti Hoet de Bijnderen hereditarie 

vendidit Ade de Mierd hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex domo horreo et orto et campo et hereditatibus eis 

adiacentibus sitis in parochia de Bakel in loco dicto Ghemert ad 

locum dictum Aen Gheen Heijde inter hereditatem Johannis dicti 

Horter ex !alio et inter (dg: hereditatem Pe) communitatem 

dominorum de Ghemert ex alio atque ex pecia prati sita (dg: ... 

..) in dicto loco Ghemert (dg: in loco dicto) ad locum dictum aen 

Gheen Ghemonden inter hereditatem Petri filii quondam Johannis 

dicti Swemelden soen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Wolfs ex alio ut dicebat et ex attinentiis premissorum singulis et 

universis ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi 

                         
118 Zie → BP 1176 f 198r 13 vr 30-08-1381, verkoop (aflossing) van een 

cijns uit dit huis. 
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promiserunt insuper dictus venditor et cum eo dictus Boudewinus 

Hoet eius pater et Johannes Hoet eius! filius eiusdem Boudewini 

indivisi super habita et habenda sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 197v 09 ±.. 14-02-1609. 

De pacht van 1 mud is teruggekocht door Andreas ........ 

 

Paccio unius modii siliginis in hoc contractu comprehensa dedempta 

acquitata est in manus domini decani et capituli oppidi de 

Buscoducis per Andream ....... Actum XIIII februarii anno XVIc 
?nono ...... {handtekening}. 

 

BP 1176 f 197v 10 do 22-08-1381. 

Tielmannus van Nederijnen beloofde aan Andreas Mol 31 Hollandse 

dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Tielmannus de Nederijnen promisit Andree Mol XXXI Hollant dobbel 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 197v 11 do 22-08-1381. 

Petrus van Bruggen droeg over aan Henricus zvw Henricus Matheus een 

b-erfcijns van 15 schelling, die wijlen Henricus gnd Aude Heijn van 

Heijnxstem betaalde aan wijlen Hermannus Cleijnnael, en welke cijns 

erfg vw voornoemde Henricus daarna betaalden aan voornoemde Petrus, 

gaande uit erfgoederen in de dingbank van Empel. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Petrus de Bruggen hereditarium censum XV solidorum quem Henricus 

dictus quondam Aude Heijn de Heijnxstem Hermanno quondam 

Cleijnnael solvere consueverat et quem censum (dg: dictum) heredes 

dicti quondam Henrici postmodum dicto Petro solvere consueverunt 

ex hereditatibus sitis in (dg: terri) jurisdictione de Empel ut 

dicebat (dg: here) #simul# cum omnibus arrestadiis sibi a quoque 

tempore evoluto restantibus etc (dg: here) supportavit Henrico 

filio quondam Henrici Matheus promittens ratam servare. Testes 

Vere et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 197v 12 do 22-08-1381. 

(dg: Gerardus Balijart beloofde aan Oda dvw Gerardus nzvw Bodo van 

Tiela 36 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te 

betalen). 

 

(dg: Gerardus Balijart promisit Ode sor filie quondam Gerardi 

filii naturalis quondam Bodonis de Tiela XXXVI aude scilde ad 

nativitatis Johannis proxime persolvenda). 

 

BP 1176 f 197v 13 do 22-08-1381. 

De gezusters Elizabeth en Weijndelmodis, dvw Marcelius van der Hagen, 

verklaarden ontvangen te hebben van Gerardus Balijart 36 oude 

schilden, die voornoemde Gerardus afgelopen Sint-Jan (ma 24-06-1381) 

verschuldigd was aan voornoemde zusters Elizabeth en Weijndelmodis en 

aan hun broer Matheus. 

 

Elizabeth et Weijndelmodis sorores filie quondam Marcelii van der 

Hagen palam recognoverunt (dg: eis plen) se recepisse a Gerardo 

Balijart XXXVI aude (dg: au) scilde quos dictus Gerardus debebat 

dictis Elizabeth Weijndelmodi sororibus et Matheo earum fratri 

(dg: pro) in festo nativitatis Johannis proxime preteriti prout 

hec et alia in litteris scabinorum dicebat contineri promittentes 
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indivisi dictum Gerardum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 197v 14 do 22-08-1381. 

De gezusters Elizabeth en Weijndelmodis, dvw Marcelius van der Hagen, 

beloofden aan Oda wv Gerardus nzvw Bodo van Tiela 24 oude schilden 

met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Elizabeth et Weijndelmodis sorores filie quondam Marcelii van der 

Hagen promiserunt Ode (dg: f) relicte quondam Gerardi filii 

naturalis quondam Bodonis de (dg: Til) Tiela XXIIII aude scilde ad 

nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 197v 15 do 22-08-1381. 

Willelmus Vos van Dijnter maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Walramus zvw hr Johannes van Benthem. 

 

Willelmus Vos de Dijnter omnes vendiciones et alienaciones factas 

per Walramum filium quondam domini Johannis de Benthem 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 197v 16 do 22-08-1381. 

Ghibo van Maren beloofde aan Henricus Britter 17 Hollandse dobbel met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Ghibo de Maren promisit Henrico Britter XVII Hollant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 197v 17 do 22-08-1381. 

Hermannus zv Henricus Venbossche beloofde aan Theodericus zvw 

Johannes Bathen soen 159 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1381) te betalen. 

 

Hermannus filius Henrici Venbossche promisit Theoderico filio 

quondam Johannis (dg: dicti) Bathen soen centum et quinquaginta 

novem Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 197v 18 do 22-08-1381. 

Willelmus van Bruggen droeg over aan zijn schoonzoon Hubertus zvw 

Henricus gnd Delen soen van Bucstel een huis, tuin en stuk land, in 

Esch, tussen Laurencius van Bruggen enerzijds en Johannes Ghiben soen 

anderzijds. Voornoemde Willelmus en zijn vrouw Elizabeth, of de 

langstlevende van hen beiden, krijgt een lijfpacht van 1 zester 

gerst, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren. Alle ganzen, 

eenden? en varkens zullen, gedurende het leven van voornoemde 

Willelmus en/of Elizabeth voor de helft van voornoemde Willelmus en 

Elizabeth zijn. De brief mag afgegeven worden. 

 

Willelmus van Bruggen (dg: peciam terre) domum ortum et peciam 

terre sitos in parochia de Essche inter hereditatem Laurencii (dg: 

d ve) de Bruggen ex uno et inter hereditatem Johannis Ghiben soen 

ex alio ut dicebat (dg: dedit ad) hereditarie supportavit Huberto 

filio quondam Henrici dicti Delen soen de Bucstel #suo genero# 

promittens warandiam et obligationem deponere hoc addito quod 

dictus Willelmus et Elizabeth #eius uxor# seu alter eorum diutius 

vivens habebit et levabit vitalem pensionem unius sextarii ordei 

mensure de Busco in festo Remigii et quod omnes ance et anates? et 

porcos! que et qui erunt supra premissa ad vitam dictorum Willelmi 

et Elizabeth seu alterius eorundem erunt mediatim dictorum 

Willelmi et Elizabeth ut dictus Hubertus recognovit et repromisit 
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scilicet cum dicti Willelmus et Elizabeth ambo fuerint mortui 

extunc dictus Hubertus et eius hereditates predicte a premissis 

erunt quiti #et alter repromisit super omnia#. Testes Lonijs et 

Vere datum supra. Et datur. 

 

BP 1176 f 197v 19 do 22-08-1381. 

Johannes Smit van Enghelen beloofde aan Arnoldus Wonder 25 oude 

schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381) te betalen. 

 

Johannes Smit de Enghelen promisit Arnoldo Wonder XXV aude scilde 

#seu valorem# ad Remigii proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 197v 20 do 22-08-1381. 

Johannes zvw Lambertus van den Yvenlaer droeg over aan Henricus zv 

Robbertus van Tuijfteze en Lambertus Aelbrechts soen zijn deel in 

alle erfgoederen, die waren van wijlen Johannes gnd Smit van 

Tuijfteze zvw Henricus van Tuijftese en zijn vrouw Maria, gelegen 

onder Cuijk. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Lamberti van den Yvenlaer totam partem et 

omne jus sibi competentes quovismodo in omnibus bonis 

#hereditariis# que fuerant quondam Johannis dicti Smit de 

Tuijfteze filii quondam Henrici de Tuijftese et Marie sue uxoris 

quoque locorum extra territorium de Kuijc consistentibus sive 

sitis ut dicebat hereditarie supportavit Henrico filio Robberti de 

Tuijfteze et Lamberto Aelbrechts soen promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 197v 21 do 22-08-1381. 

Voornoemde Henricus en Lambertus beloofden aan voornoemde Johannes 

zvw Lambertus van den Yvenlaer een lijfpacht119 van 3 mud rogge, 

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

goederen. 

 

Solvit. 

Dicti Henricus et Lambertus promiserunt indivisi super omnia se 

daturos et soluturos dicto Johanni filio quondam Lamberti van den 

Yvenlaer vitalem pensionem trium modiorum siliginis mensure de 

Busco anno quolibet ad vitam dicti Johannis et non ultra 

purificatione et in Busco tradendam ex omnibus et singulis suis 

bonis quoque locorum consistentibus sive sitis ut dicebant et cum 

mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 197v 22 do 22-08-1381. 

Voornoemde Henricus en Lambertus beloofden vervolgens aan de 

secretaris, tbv Johannes Rover en Henricus, kvw Johannes Smit van 

Tuijfteze, dat, zodra voornoemde broers Johannes Rover en Henricus 

beloofd hebben aan voornoemde Johannes zvw Lambertus van den Yvenlaer 

voornoemde lijfpacht van 3 mud rogge te leveren, voornoemde Johannes 

hierover tevreden is, en voornoemde Henricus en Lambertus van de 

levering van die lijfpacht ontlast zijn, dat dan voornoemde Henricus 

en Lambertus voornoemd deel over zullen dragen aan voornoemde broers 

Johannes Rover en Henricus. De brief overhandigen aan Lambertus 

snijder van Uden. 

 

Solvit debilit... 

Notum sit universis quod cum ita factum sit constituti igitur 

                         
119 Zie → BP 1176 f 240v 16 wo 05-02-1382, overdracht van de 

lijfpacht. 
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coram scabinis infrascriptis dicti Henricus et Lambertus 

promiserunt (dg: mihi ad) mihi ad opus Johanni! Rover et Henrici 

fratribus! liberorum quondam Johannis Smit de Tuijfteze quod (dg: 

ip) quandoque dicti Johannes Rover et Henricus fratres seu eorum 

alter promiserint dicto Johanni dictam pensionem vitalem trium 

modiorum siliginis et sibi tantam obligationem et repromissionem 

fecerint prout sibi hoc etc erit (dg: quod extunc) et postquam de 

hoc dictus Johannes contentus fuit #et dictos Henricum et 

Lambertum a solucione dicte pensionis quitaverit# quod extunc 

dicti Henricus et Lambertus dictas partem et jus dictis (dg: He) 

Johanni Rover et Henrico fratribus supportabunt simul cum litteris 

(dg: cum) super hoc confectis. Testes datum supra. Tradetur 

littera Lamberto sartori de Uden. 

 

BP 1176 f 197v 23 do 22-08-1381. 

Hr Rijcoldus Koc ridder beloofde aan hr Theodericus Rover ridder 25 

oude schilden met Pasen aanstaande (06-04-1382) te betalen. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles promisit domino Theoderico Rover 

militi XXV (dg: Br.) aude scilde ad pasca proxime persolvenda. 

Testes Lonijs et Scilder datum supra. 

 

1176 mf5 F 10 f.198. 

 in octavis assumptionis: donderdag 22-08-1381. 

 Quarta post Bartholomei: woensdag 28-08-1381. 

 in crastino decollationis sancti Johannis: vrijdag 30-08-1381. 

 

BP 1176 f 198r 01 do 22-08-1381. 

Ghisbertus van Maren en Engbertus Ludinc zvw Petrus Pijnappel 

beloofden aan Theodericus Stalpart 19½ Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Ghisbertus de Maren et Engbertus Ludinc filius quondam Petri 

Pijnappel promiserunt Theoderico Stalpart XIX et dimidium Hollant 

dobbel seu valorem ad festum nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Vere et Scilder datum in octavis 

assumptionis. 

 

BP 1176 f 198r 02 do 22-08-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 198r 03 wo 28-08-1381. 

Johannes van Erpe verpachtte aan Jordanus van Rijtfoert en zijn zoon 

Johannes zijn goederen in Erp, uitgezonderd het huis gnd Blokhuis, 

het huis gnd Kemmennade, de tuin en boomgaard van voornoemde 

goederen, en een beemd gnd die Hengersdonk, voor een periode van 6 

jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382), per jaar voor 

20 mud rogge en 9 mud gerst, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te 

leveren. Pachters zullen in het eerste jaar de helft van de oogst 

krijgen, die gezaaid moet worden, waarvoor zij voornoemde pacht van 

dat eerste jaar zullen geven. Pachters zullen de gebouwen te pachters 

recht in dak en wanden onderhouden. Pachters zullen de sloten 

onderhouden. Pachters zullen geen hout zagen of knotten, behalve 

takken die zij nodig hebben voor het onderhoud van de hekken, welke 

takken ze op het juiste moment zullen zagen. Pachters zullen elk jaar 

aan eerstgenoemde Johannes 3 steen vlas bereid tot de hekel geven en 

een zeinde. Alle beesten en varend goed zullen voor de helft zijn van 

eerstgenoemde Johannes en voor de andere helft van de pachters. 
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Pachters zullen diensten verlenen aan eerstgenoemde Johannes, met hun 

karren en paarden, zoals andere hoevenaars van deze goederen dat 

doen. Pachters zullen voornoemde tuin en boomgaard met takken van 

eerstgenoemde Johannes omwallen. De brief van de buitenlui aan een 

van hen beiden overhandigen. 

 

Johannes de Erpe bona sua sita in parochia de Erpe cum suis 

attinentiis universis exceptis tamen et reservatis dicto Johanni 

(dg: -s) domo dicta Blochuus et domo dicta Kemmennade et (dg: 

domo) #orto# et pomerio dictorum bonorum atque quodam prato dicto 

die (dg: Hengherd) Henghersdonc ut dicebat dedit ad annuum pactum 

Jordano de Rijtfoert et Johanni eius filio ab eisdem ad spacium 

sex annorum a festo penthecostes proxime futuro deinceps sine 

medio sequentium possidenda anno quolibet eorundem sex annorum pro 

(dg: si) viginti modiis siliginis et novem modiis ordei mensure de 

Erpe dandis sibi ab aliiis anno quolibet dictorum sex annorum 

purificatione et primo termino a purificatione proxime ultra annum 

et in Erpe (dg: fu) tradendis (dg: ex) additis condicionibus 

sequentibus quod dicti (dg: Joh) Jordanus et Johannes eius filius 

habebunt medietatem fructuum #seminandorum et# crescendorum supra 

dicta bona cum suis attinentiis (dg: pro quo) in (dg: dicto) primo 

anno dictorum sex annorum pro quo dabunt dictam paccionem dicti 

primi anni item quod dicti Jordanus et Johannes edificia dictorum 

bonorum dictis (dg: dictis) sex annis (dg: in bona disposicione) 

de tecto et parietibus ad jus coloni (dg: ab) in bona disposicione 

observabunt (dg: item qu) eu quod ipsi Jordanus et Johannes eius 

filius fossata dictorum bonorum in bonorum! disposicione 

observabunt dictis sex annis durantibus item quod dicti Jordanus 

et Johannes eius filius non secabunt nec detruncabunt aliqua ligna 

nec ramos nisi quibus indiguerint pro conservacione sepium 

eorundem que ligna et quos ramos ipsi secabunt in tempore 

congruente et non alias item quod dicti Jordanus et Johannes eius 

filius dabunt (dg: di) primodicto Johanni anno quolibet dictorum 

sex annorum (dg: tre) tria steen lini parata ad scalcrum et 

decentem (dg: cuil) curialitatem (dg: item) et quod omnis! bestias! 

et bona pecoralia que erunt supra dicta bona cum suis attinentiis 

dictis sex annis durantibus erunt mediatim primodicti Johannis et 

mediatim dictorum Jordani et Johannis sui filii item quod dicti 

Jordanus et Johannes eius filius servient primodicto Johanni cum 

suis curribus et equis dictis sex annis durantibus sicut #alii# 

coloni (dg: eorum p) dictorum bonorum facere et servire 

consueverunt item quod ipsi Jordanus et Johannes eius filius 

circonvallabunt dictis sex annis durantibus dictos ortum et 

pomerium cum ramis primodicti Johannis et secundum istas 

condiciones promisit warandiam et aliam obligationem deponere et 

alii repromiserunt indivisi super omnia. Testes Lijsscap et (dg: 

Scilder #et) Veer# datum quarta post Bartholomei. Tradetur littera 

extraneorum alteri eorum. 

 

BP 1176 f 198r 04 wo 28-08-1381. 

Walterus van der Weijer zvw Walterus van den Bolke verkocht aan 

Willelmus zvw Henricus van der Heijden een erfpacht van 6 lopen 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode te 

leveren, gaande uit een stuk land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

ten Wijer, tussen Jacobus Tijt enerzijds en Henricus Weijgherganc 

anderzijds, reeds belast met een erfpacht van 9 lopen koren, voor de 

helft rogge en voor de andere helft gerst, maat van Sint-Oedenrode. 

 

[Debe]nt VI denarios. ?Solvit. 

Walterus van der Weijer filius quondam Walteri van den Bolke 

hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Henrici van der 
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Heijden hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de 

Rode sancie Ode solvendam hereditarie purificatione et in Rode 

sancte Ode tradendam ex pecia terre dicti venditoris sita in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto (dg: op) ten Wijer inter 

hereditatem Jacobi Tijt ex !alio et inter hereditatem Henrici 

Weijgherganc ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione novem lopinorum 

(dg: siliginis dicte mensure) bladi mediatim siliginis et mediatim 

ordei dicte mensure exinde prius solvenda et sufficientem facere. 

Testes (dg: Lijsscap ..) datum supra. 

 

BP 1176 f 198r 05 wo 28-08-1381. 

Arnoldus gnd Allentier? zv Theodericus verkocht aan Johannes van 

Holaer riemmaker een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Gerardus gnd Scaden enerzijds en erfgoed 

van wijlen Engbertus gnd van Maren anderzijds, aan hem verkocht door 

Arnoldus van Rode snijder. 

 

Arnoldus dictus Allentier? filius Theoderici domum et aream sitam 

in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam Gerardi 

#dicti# Scaden ex uno et inter hereditatem quondam Engberti dicti 

de Maren ex alio venditam sibi ab Arnoldo de Rode sartore prout in 

litteris hereditarie vendidit Johanni de Holaer (dg: de) 

corrigiatori supportavit cum litteris #et aliis# et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 198r 06 wo 28-08-1381. 

Andreas Weijhaze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Andreas Weijhaze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 198r 07 wo 28-08-1381. 

Johannes van Drueten verklaarde ontvangen te hebben van Rutgherus zvw 

Gobelinus Zasman 50 lichte schilden, die Gerisius en? Gerardus van 

Os, Theodericus Bathen soen, Henricus Wilde en Johannes zv Henricus 

Veren Yden soen als arbiters toegekend hadden aan voornoemde 

Johannes. 

 

Johannes de Drueten palam recognovit sibi plenarie fore satis! #a 

Rut filio quondam Gobelini Zasman# a L licht scilde que #Gerisius# 

Gerardus de Os Theodericus (dg: de) Bathen soen Henricus Wilde et 

Johannes filius Henrici Veren Yden soen tamquam arbitri dicto 

Johanni addixerant a dicto Rut ?fore dandis nomine (dg: tes) emende 

#prout in litteris continetur ut dicebat#. Testes (dg: datum 

supra) Lonijs et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 198r 08 vr 30-08-1381. 

Jkvr Hadewigis van Neijnsel, Yda van Straten, Truda Raets en Johanna 

van Rieningen, meesteressen van het Groot Begijnhof, verkochten, 

omdat geld nodig was om de verbrande kerktoren te herstellen, aan 

Nijcholaus Scilder een b-erfcijns van 10 schelling die voornoemd 

begijnhof beurt uit een huis en erf van voornoemde Nijcholaus 

Scilder, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van 

Bartholomeus snijder enerzijds en erfgoed van wijlen Elizabeth 

Leijten anderzijds. 

 

Domicella Hadewigis de Neijnsel Yda de Straten Truda Raets et 

Johanna de Rieningen magistre et gubernatrices ut dicebant maioris 

curie beghinarum cum tutore de consensu et voluntate provisorum 

dicte curie propter evidentem necessitatem edificiorum turris 
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ecclesie beghinarum dicte (dg: et) curie alias destructe et 

annilate periculo ignis hereditarium censum decem solidorum quem 

dicta curia solvendum habuit hereditarie ex domo et area Nijcholai 

Scilder sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem (dg: 

Johannis filii Tde #qu) Bartholomei sartoris# ex uno et inter 

hereditatem quondam Elizabeth Leijten ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Nijcholao Scilder promittentes cum 

tutore de consensu et voluntate dictorum provisorum (dg: ex parte 

et nomine dicte) curie sub obligatione omnium bonorum dicte curie 

warandiam et obligationem in dicto censu existentem deponere. 

Testes Boud et Scilder datum in crastino decollationis sancti 

Johannis. 

 

BP 1176 f 198r 09 vr 30-08-1381. 

Jkvr Hadewigis van Neijnsel, Yda van Straten, Truda Raets en Johanna 

van Rieningen, meesteressen van het Groot Begijnhof, verkochten, 

omdat geld nodig was om de verbrande kerktoren te herstellen, aan 

Henricus van den Venne een b-erfcijns van 15 schelling, die het 

begijnhof beurt uit een huis en erf van wijlen Rodolphus van Hees, nu 

behorend aan voornoemde Henricus van den Venne timmerman, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Theodericus Zuetmelc 

enerzijds en erfgoed van Henricus van den Kloot anderzijds. 

 

(dg: dicte magistre) Dicte venditrices ut supra hereditarium 

censum XV solidorum quem dicta curia solvendum habuit hereditarie 

ex domo et area #quondam Rodolphi de Hees nunc spectante ad# 

Henricum van den Venne carpentatorem sita in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem Theoderici Zuetmelc ex uno et inter 

hereditatem Henrici de Globo ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Henrico van den Venne promittentes cum tutore ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 198r 10 vr 30-08-1381. 

Jkvr Hadewigis van Neijnsel, Yda van Straten, Truda Raets en Johanna 

van Rieningen, meesteressen van het Groot Begijnhof, verkochten, 

omdat geld nodig was om de verbrande kerktoren te herstellen, aan 

Martinus Monic een b-erfcijns van 5 schelling, die voornoemd 

begijnhof beurt uit een erfgoed120,121 van wijlen Fredericus bakker, nu 

behorend aan voornoemde Martinus Monic, in Den Bosch, aan de 

Vismarkt, tussen erfgoed van wijlen Petrus van Waderle enerzijds en 

erfgoed van wijlen Petrus Wreijthals anderzijds. 

 

Dicte venditrices ut supra hereditarium censum quinque solidorum 

quem dicta curia solvendum habuit hereditarie (dg: quondam Fr) ex 

hereditate quondam Frederici pistoris nunc ad Martinum Monic 

spectante sita in Busco ad forum piscium inter hereditatem quondam 

Petri de Waderle ex uno et inter hereditatem quondam Petri (dg: 

Wr) Wreijthals ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Martino promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 198r 11 vr 30-08-1381. 
Vergelijk: SAsH Groot Begijnhof regest 69, inv.nr. 40.069, 30-08-1381. 

Jkvr Hadewigis van Neijnsel, Yda van Straten, Truda Raets en Johanna 

van Rieningen, meesteressen van het Groot Begijnhof, verkochten, 

omdat geld nodig was om de verbrande kerktoren te herstellen, aan 

Johannes van Rode een b-erfcijns van 10 schelling, die het begijnhof 

                         
120 Zie ← BP 1175 f 025v 05 do 13-04-1368, overdracht van de helft in 

een stenen huis en erf. 
121 Zie → BP 1178 f 012r 02 ma 13-01-1388 (15), erfdeling onder meer 

van een erfcijns van 40 schelling uit dit huis. 
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beurt uit een huis en erf van wijlen Willelmus Wambosticker, nu 

behorend aan voornoemde Johannes van Rode, in Den Bosch, aan de 

straat gnd Beurde, tussen erfgoed van wijlen Theodericus van 

Heijmeric enerzijds en erfgoed van wijlen Aleijdis Lemkens 

anderzijds. 

 

Dicte venditrices ut supra hereditarium censum X solidorum quem 

dicta curia solvendum #habuit# hereditarie ex domo et area quondam 

Willelmi Wambosticker nunc ad Johannem de Rode spectante sita in 

Busco ad vicum dictum Buerde inter hereditatem quondam (dg: Heij) 

Theoderici de Heijmeric ex uno et inter hereditatem quondam 

Aleijdis Lemkens ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Johanni de Rode promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 198r 12 vr 30-08-1381. 

Jkvr Hadewigis van Neijnsel, Yda van Straten, Truda Raets en Johanna 

van Rieningen, meesteressen van het Groot Begijnhof, verkochten, 

omdat geld nodig was om de verbrande kerktoren te herstellen, aan 

Johannes zvw Gerardus Mol een b-erfcijns van 12 schelling, die 

voornoemd begijnhof beurt uit een huis122 en erf van wijlen voornoemde 

Gerardus gnd Mol, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van Henricus Scilder enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Zanders 

anderzijds. 

 

Dicte venditrices #ut supra# hereditarium censum XII solidorum 

quem dicta curia solvendum habuit hereditarie ex domo et area 

quondam Gerardi dicti Mol sita in vico Orthensi inter hereditatem 

Henrici Scilder #ex uno# et inter hereditatem quondam Johannis 

Zanders ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio 

dicti quondam Gerardi Mol promittentes ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 198r 13 vr 30-08-1381. 

Jkvr Hadewigis van Neijnsel, Yda van Straten, Truda Raets en Johanna 

van Rieningen, meesteressen van het Groot Begijnhof, verkochten, 

omdat geld nodig was om de verbrande kerktoren te herstellen, aan 

Johannes Vrient van Helmont een b-erfcijns van 9 schelling, die 

voornoemd begijnhof beurde, gaande uit een huis123 en erf in Den 

Bosch, over het kerkhof van de Sint-Jan, tussen erfgoed van Walterus 

van Oesterwijc enerzijds en erfgoed van de Vondelingen anderzijds. 

 

Dicte venditrices ut supra hereditarium censum novem solidorum 

quem dicta curia solvendum habuit #hereditarie# ex domo et area 

sita in Busco ultra cymiterium ecclesie sancti Johannis inter 

hereditatem Walteri de Oesterwijc ex uno et inter hereditatem 

orphanorum dictorum vondelingen ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni Vrient de Helmont promittentes ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 198r 14 vr 30-08-1381. 

Jkvr Hadewigis van Neijnsel, Yda van Straten, Truda Raets en Johanna 

van Rieningen, meesteressen van het Groot Begijnhof, verkochten, 

omdat geld nodig was om de verbrande kerktoren te herstellen, aan de 

secretaris, tbv kvw Theodericus van Os, een b-erfcijns van 10 

schelling, die voornoemd begijnhof beurde, gaande uit een huis en erf 

van wijlen voornoemde Theodericus van Os, in Den Bosch, in de 

                         
122 Zie → BP 1176 f 326v 12 do 19-11-1383, belofte de hertogencijns 

uit dit huis te betalen. 
123 Zie ← BP 1176 f 197v 07 do 22-08-1381, verkoop van een cijns uit 

dit huis. 
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Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Gerardus met den Koijen 

enerzijds en erfgoed van wijlen Egidius Hezekens anderzijds. 

 

Dicte venditrices ut supra hereditarium censum decem solidorum 

quem dicta curia solvendum habuit hereditarie ex domo et area (dg: 

sita in Busco ex domo et area) quondam Theoderici de Os sita in 

Busco (dg: ad finem vici dicti Colperstraet inter hereditatem 

quondam ?Mali Gheerlaci ex) ad vicum dictum Colperstraet inter 

hereditatem quondam Gerardi met den Koijen ex uno et inter 

hereditatem quondam Egidii Hezekens ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt mihi ad liberorum quondam dicti Theoderici 

de Os promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 198r 15 vr 30-08-1381. 

Jkvr Hadewigis van Neijnsel, Yda van Straten, Truda Raets en Johanna 

van Rieningen, meesteressen van het Groot Begijnhof, verkochten, 

omdat geld nodig was om de verbrande kerktoren te herstellen, aan 

Arnoldus gnd Wigghers soen van Gravia een b-erfcijns van 5 schelling, 

die voornoemd Begijnhof beurt, gaande uit een huis124 en erf in Den 

Bosch, in de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van Willelmus 

Mijnnemere enerzijds en erfgoed van Johannes Bathenborch anderzijds. 

 

Dicte venditrices hereditarium censum quinque solidorum quem dicta 

curia solvendum habuit hereditarie ex domo et area sita in Busco 

in vico scriniparorum inter hereditatem (dg: G) Willelmi 

Mijnnemere ex uno et inter hereditatem Johannis Bathenborch ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo dicto Wigghers 

soen de Gravia promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 198r 16 vr 30-08-1381. 

Jkvr Hadewigis van Neijnsel, Yda van Straten, Truda Raets en Johanna 

van Rieningen, meesteressen van het Groot Begijnhof, verkochten, 

omdat geld nodig was om de verbrande kerktoren te herstellen, aan 

Ygrammus Pangelart een b-erfcijns van 5 schelling, die voornoemd 

begijnhof beurt, gaande uit een huis en erf van wijlen Ancelmus 

verwer, nu behorend aan voornoemde Ygrammus Pangelart, in Den Bosch, 

in de Peperstraat, tussen erfgoed van Gerardus van Os enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Ygrammus anderzijds. 

 

Dicte venditrices (dg: hereditarium cen) cum tutore hereditarium 

censum quinque solidorum quem dicta curia solvendum habuit 

hereditarie ex domo et area (dg: ex domo et area) quondam Ancelmi 

tinctoris nunc ad Ygrammum Pangelart spectante sita in Busco in 

vico dicto Peperstraet inter hereditatem Gerardi de Os ex !alio et 

inter hereditatem dicti Ygrammi ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto (dg: G) Ygrammo promittentes ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 198r 17 vr 30-08-1381. 

Jkvr Hadewigis van Neijnsel, Yda van Straten, Truda Raets en Johanna 

van Rieningen, meesteressen van het Groot Begijnhof, verkochten, 

omdat geld nodig was om de verbrande kerktoren te herstellen, aan Yda 

ev Gherisius van Os tbv voornoemde Gherisius een b-erfcijns van 20 

schelling, die voornoemd begijnhof beurt, gaande uit een huis125 en 

erf van wijlen Bertha Coenkens, in Den Bosch, in de Peperstraat, 

tussen erfgoed van voornoemde Gerisius van Os enerzijds en erfgoed 

                         
124 Zie → BP 1177 f 191r 03 wo 24-05-1385, verkoop van ¼ deel in dit 

huis. 
125 Zie → BP 1176 f 237v 07 vr 24-01-1382, overdracht van een deel in 

het huis. 
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van Lambertus Wael anderzijds; met 3 jaar achterstallige termijnen. 

 

Dicte venditrices ut supra hereditarium censum (dg: XX s censum) 

XX solidorum quem dicta curia solvendum habuit hereditarie ex domo 

et area quondam Berthe Coenkens sita in Busco in vico dicto 

Peperstraet inter hereditatem Gerisii de Os ex uno et inter 

hereditatem Lamberti Wael ex alio hereditarie vendiderunt Yde 

uxori dicti Gherisii ad opus eiusdem Gherisii supportaverunt cum 

arrestagiis trium annorum promittentes ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 198r 18 vr 30-08-1381. 

Jkvr Hadewigis van Neijnsel, Yda van Straten, Truda Raets en Johanna 

van Rieningen, meesteressen van het Groot Begijnhof, verkochten, 

omdat geld nodig was om de verbrande kerktoren te herstellen, aan 

Albertus Kazecop een b-erfcijns van 5 schelling die voornoemd 

begijnhof beurt, gaande uit een tuin van wijlen Gerardinus, over de 

Korenbrug, tussen de tuinen aldaar, tussen erfgoed van Johannes 

Coninc enerzijds en erfgoed van Johannes van Vladeracken anderzijds. 

 

Dicte venditrices ut supra hereditarium censum quinque solidorum 

quem dicta curia solvendum habere ex (dg: quondam) quodam orto 

quondam Gerardini sito ultra pontem (dg: bladi ult) dictum 

Korenbrugge inter ortos ibidem et inter hereditatem Johannis 

Coninc ex uno et inter hereditatem Johannis de Vladeracken ex alio 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Alberto Kazecop promittentes 

ut supra. Testes datum supra. 

 

1176 mf5 F 11 f.198v. 

 Sabbato post decollationem: zaterdag 31-08-1381. 

 Dominica post decollationem Johannis: zondag 01-09-1381. 

 Secunda post Egidii: maandag 02-09-1381. 

 Tercia post Egidii: dinsdag 03-09-1381. 

 Quarta post Egidii: woensdag 04-09-1381. 

 Quinta post Egidii: donderdag 05-09-1381. 

 Sexta post Egidii: vrijdag 06-09-1381. 

 

BP 1176 f 198v 01 za 31-08-1381. 

Johannes zv Boudewinus beloofde aan Philippus Jozollo etc 10 oude 

schilden met Pasen aanstaande (06-04-1382; 30+31+30+31+31+28+31+6=218 

dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes filius Boudewini promisit Philippo Jozollo etc X aude 

scilde ad pascha proxime persolvenda sub pena I. Testes dictus 

Johannes et Sci[lder] datum sabbato post decollationem. 

 

BP 1176 f 198v 02 zo 01-09-1381. 

Hr Willelmus van Huerne heer van Perwijs en Duffel, zijn broer jkr 

Henricus, hr Willelmus van Aa ridder, Gerardus van Aa, Willelmus 

Coptiten en Rutgherus Cort beloofden aan hr Anthonius van der 

Weteringen 300 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (ma 

11-11-1381) te betalen. 

 

Dominus Willelmus de Huerne dominus de Pereweijs et de Duffel 

domicellus Henricus eius frater dominus Willelmus de Aa miles 

Gerardus de Aa Willemus Coptiten Rutgherus Cort promiserunt domino 

Anthonio van der Weteringen IIIc aude scilde #Francie# vel valorem 

in auro ad Martini proxime persolvenda. Testes Boud et Vere datum 

dominica post (dg: bi) decollationem Johannis. 
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BP 1176 f 198v 03 zo 01-09-1381. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde hr Anthonius 290 

Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1382) te 

betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto domino Anthonio IIc et nonaginta 

scuta Francie vel valorem in auro ad Jacobi proxime persolvenda. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 198v 04 zo 01-09-1381. 

Jkr Henricus beloofde de anderen van de beide geldsommen schadeloos 

te houden. De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus Coptiten. 

 

Solvit 2 plack. 

Domicellus Henricus promisit alios de dictis duabus summis 

indempnes servare. Testes datum supra. Detur dicto Willelmo 

Coptiten. 

 

BP 1176 f 198v 05 ma 02-09-1381. 

Arnoldus Mas soen van Orthen verkocht aan Henricus gnd Mazeman koster 

van Orthen een stuk land naast de kerk van Orthen, tussen Heijnmannus 

Claes soen enerzijds en een gemene weg gnd die Kerkweg anderzijds. 

 

Arnoldus Mas! soen de Orthen peciam terre sitam iuxta ecclesiam de 

Orthen inter hereditatem Heijnmanni Claes soen ex uno et inter 

(dg: h) communem viam dictam die (dg: Kerch) Kercwech ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico dicto (dg: die Cust Mae) 

Mazeman custodi de Orthen promittens warandiam et obligtionem 

deponere tamquam de hereditate ab omni censu et aggere libera. 

Testes Sta et Vere datum secunda post Egidii. 

 

BP 1176 f 198v 06 ma 02-09-1381. 

Gerardus van Geffen molenaar verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Geffen (dg: d) multor prebuit et reportavit (dg: et 

reportavit). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 198v 07 ma 02-09-1381. 

Arnoldus Vos zv Jacobus van Hedel droeg126 over aan Belija ev 

voornoemde Jacobus van Hedel tbv voornoemde Jacobus van Hedel (1) een 

b-erfcijns van 28 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en een helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf, eertijds van 

Theodericus gnd Bauderics Suager, in Den Bosch in de Hinthamerstraat, 

naast het kerkhof van de Predikheren, (2) de helft van een b-erfcijns 

van 45 schelling, die Bertoldus van Hoesden en zijn broer Johannes 

gnd Papen soen beurden met Sint-Petrus-Stoel, gaande uit erfgoederen 

van een zekere Sluijter in Oss, (3) b-erfcijnzen tot een som van 20 

schelling, zodanig geld en in zodanig recht waarin deze cijnzen 

betaald moeten worden, welke voornoemde wijlen Bertoldus van Hoesden 

beurde ter plaatse gnd Mispelbloem, gaande uit erfgoederen in 

Oisterwijk, aan voornoemde Arnoldus Vos overgedragen door hr 

Gheerlacus van Ghemert dekaan van de kerk van Sint-Oedenrode. 

 

Arnoldus Vos filius Jacobi de Hedel hereditarium censum viginti 

octo solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et area que fuerat dudum Theoderici dicti 

Bauderics Suager sita in Busco in vico Hijntamensi contigue iuxta 

cymitherium fratrum predicatorum atque medietatem hereditarii 

                         
126 Zie → BP 1177 f 232r 13 ma 16-04-1386, overdracht van deze 

goederen, wederom door Arnoldus Vos zv Jacobus van Hedel. 
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census quadraginta quinque solidorum quem Bertoldus de Hoesden et 

Johannes dictus Papen soen eius frater solvendum habuerunt anno 

quolibet hereditarie in festo beati Petri apostoli ad cathedram ex 

hereditatibus cuiusdam dicti Sluijter sitis in parochia de Os 

necnon annuos et hereditarios census ad summam (verbeterd uit: 

summas) viginti solidorum taxatos scilicet talis monete ac in tali 

jure in quibus iamdicti census sunt solvendi quos hereditarios 

census ad (dg: su) dictam summam XXti solidorum taxatas et 

estimatas dictus quondam Bertoldus de Hoesden solvendos habuit 

annuatim et hereditarie et in loco dicto Mijspelbloem tradendos et 

deliberandos ex quibusdam hereditatibus sitis in parochia de 

Oesterwijc supportatos dicto Arnoldo Vos a domino Gheerlaco de 

Ghemert decano ecclesie de Rode sancte Ode prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: dicto) Belije uxori dicti Jacobi de 

Hedel ad opus eiusdem Jacobi de Hedel cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: da) Lonijs et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 198v 08 ma 02-09-1381. 

Arnoldus Vos van Driel droeg over aan Belija ev zijn vader Jacobus 

van Hedel, tbv voornoemde Jacobus, het deel dat aan Egidius van Ghele 

zvw Johannes van Hees gekomen was na overlijden van diens oom hr 

Henricus van Hees priester in een huis en erf van voornoemde wijlen 

hr Henricus, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

hr Henricus van Best priester enerzijds en erfgoed van Heijlwigis gnd 

Sceijvels anderzijds, aan voornoemde Arnoldus verkocht door 

voornoemde Egidius. 

 

Arnoldus Vos de Driel totam partem et omne jus Egidio de Ghele 

filio quondam Johannis de Hees de morte quondam domini Henrici de 

Hees presbitri sui avunculi successione advolutas in domo et area 

dicti quondam #domini# Henrici sita in Busco in vico Hijntamensi 

inter hereditatem domini Henrici de Best presbitri ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis dicte Sceijvels ex alio venditas dicto 

Arnoldo a dicto Egidio prout in litteris supportavit Belije uxori 

Jacobi de Hedel sui patris ad opus eiusdem Jacobi cum litteris et 

jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 198v 09 ma 02-09-1381. 

Arnoldus Vos van Driel droeg over aan Belija ev Jacobus van Hedel, 

tbv voornoemde Jacobus, het deel, dat aan Ywanus Stierken ev 

Elizabeth dvw Johannes van Hees gekomen was, in een huis en erf, 

eertijds van wijlen Johannes van Hees de oudere, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Heijlwigis Sceijvel enerzijds en 

erfgoed van hr Henricus van Best priester anderzijds, aan hem 

verkocht door voornoemde Ywanus. 

 

Arnoldus Vos de Driel totam partem et omne jus Ywano Stierken 

marito et tutori legitimo Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Johannis de Hees successione (dg: ad) quovismodo competentes in 

domo et area que fuerat quondam Johannis de Hees senioris sita in 

Busco in vico Hijntamensi inter hereditatem Heijlwigis Sceijvel ex 

uno et inter hereditatem domini Henrici de Best presbitri ex alio 

venditas sibi a dicto Ywano prout in litteris hereditarie 

supportavit Belije uxori Jacobi de Hedel ad opus eiusdem Jacobi 

cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 198v 10 di 03-09-1381. 

Johannes zvw Ghibo gnd Hadewigen soen verkocht aan Willelmus zv 

Willelmus Loijer 4/5 deel, behorend aan Henricus, Godefridus, 

Ghisbertus en Cristina, onmondige kvw Katherina dvw Henricus Campen, 
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in 1/3 deel van 1/3 deel, dat behoorde aan wijlen Henricus Campen, 

grootvader van voornoemde kinderen, in een kamp gnd die Aalkamp, 

gelegen achter het klooster van Porta Celi, tussen wijlen Theodericus 

Speciers enerzijds en erfgoed gnd de Eikenenberg anderzijds, welk 4/5 

deel aan voornoemde Henricus, Godefridus, Ghisbertus en Cristina, kvw 

voornoemde Katherina, gekomen was na overlijden van hun voornoemde 

grootvader Henricus Campen en diens vrouw Yda, grootmoeder van 

voornoemde kinderen. Voornoemde Henricus, Godefridus, Ghisbertus en 

Cristina zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis dicti Hadewigen soen quatuor 

quintas partes ad Henricum Godefridum Ghisbertum et Cristinam 

liberos quondam (dg: Trude) Katherine filie quondam Henrici Campen 

spectantes (dg: in u) in una tercia parte #(dg: d) tercie partis# 

que ad Henricum quondam Campen avum dictorum liberorum spectabant 

in quodam campo dicto die Aelcamp (dg: sitis) sito retro conventum 

de Porta Celi inter hereditatem (dg: Leonii de Langvelt) #quondam 

Theoderici Speciers# ex uno et inter hereditatem dictam den 

Eijkenenberch ex alio scilicet dividendo unam terciam (dg: ter) 

partem dicti campi que tercia pars ad dictum quondam Henricum 

Campen spectabat in tres partes equales et dividendo extunc (dg: 

d) unam (dg: dictarum) earundem trium partium equalentium in 

quinque partes equales (dg: quale) quatuor quinque partes unius 

earum trium partium que dictis Henrico Godefrido Ghisberto et 

Cristine liberis quondam Katherine predicte de morte dicti quondam 

Henrici Campen et Yde sue uxoris avi et avie dictorum liberorum 

successione sunt advolute hereditarie vendidit Willelmo filio 

Willelmi Loijer promittens #super habita et habenda# ratam servare 

et quod ipse dictos Henricum Godefridum Ghisbertum et Cristinam 

dummodo ad annos suos pubertatis pervenerint super dictis quatuor 

quinque partibus ad opus dicti emptoris faciet renunciare. Testes 

Sta et Vere datum tercia post Egidii. 

 

BP 1176 f 198v 11 wo 04-09-1381. 

Willelmus zvw Lucas van Erpe beloofde aan zijn broer Johannes van 

Erpe 300 oude schilden na maning te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Luce de Erpe promisit super habita et 

habenda Johanni de Erpe suo fratri CCC scuta antiqua ad monitionem 

persolvenda. Testes Sta et Lonijs datum quarta post Egidii. 

 

BP 1176 f 198v 12 wo 04-09-1381. 

Henricus die Weder en zijn vrouw Mechtildis dvw Albertus van Maren wv 

Henricus van de Baschot zv Petrus van den Einde verkochten aan 

Willelmus gnd Stercken de helft aan voornoemde Mechtildis behorend, 

in een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van Nijcholaus zv Stine enerzijds en erfgoed van Godefridus zv 

Lijsmodis anderzijds, aan voornoemde wijlen Henricus van Baschot 

verkocht door Albertus zv Lijsmodis, alsmede het vruchtgebruik aan 

voornoemde Mechtildis behorend in de andere helft van voornoemd huis 

en erf. 

 

Solvit X plack. 

Henricus die Weder maritus legitimus ut asserebat Mechtildis sue 

uxoris filie quondam Alberti de Maren #relicte quondam Henrici de 

Baschot filii Petri de Fine# et dicta Mechtildis cum eodem tamquam 

cum tutore medietatem ad dictam Mechtildem hereditario jure 

spectantem in domo et area sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Nijcholai filii Stine et inter hereditatem Godefridi 

filii (dg: dicte) Lijsmodis vendita dicto quondam Henrico de 

Baschot ab Alberto filio Lijsmodis prout in litteris atque 
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usufructum ad dictam (dg: Mechtem) Mechtildem (dg: here) 

spectantem in reliqua medietate dicte domus et aree ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Willelmo dicto Stercken supportaverunt cum 

litteris et (dg: ju) aliis et jure promittentes ratam et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes (dg: F) Vere et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 198v 13 wo 04-09-1381. 

Gerardus Scade zvw Henricus van Os verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Gerardus Scade filius quondam Henrici de Os prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 198v 14 wo 04-09-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Henricus Weder 34¼ oude 

schild, een helft te betalen met Sint-Remigius (di 01-10-1381) en de 

andere helft met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382). Opstellen in 2 

brieven. 

 

Dictus emptor promisit dicto Henrico Weder XXXIIII aude scilde et 

quartam partem unius aude scilde mediatim Remigii proxime et 

mediatim pasche proxime persolvenda. Testes datum supra. Et erunt 

2 littere. 

 

BP 1176 f 198v 15 do 05-09-1381. 

De jonker van Megen ontlastte Arnoldus Heijme en Marcelius van Os van 

alle beloften, die zij aan hem gedaan hadden. 

 

Domicellus de Megen quitos proclamavit Arnoldum Heijme et 

Marcelium de Os ab omnibus promissionibus quas sibi promiserant a 

quocumque tempore usque in hodiernum diem ut dicebant. Testes 

Lonijs et Lisscap datum quinta post (dg: ...) Egidii scabini 

dixerunt. 

 

BP 1176 f 198v 16 vr 06-09-1381. 

Johannes die Goide, Petrus Ghegel, Henricus Loenman, Matheus zv 

Henricus Gegel en Bernardus gnd Bernts soen van Maren beloofden aan 

Willelmus Balijart 28 oude schilden en 24 plakken met Sint-Remigius 

over een jaar (wo 01-10-1382) te betalen. 

 

Johannes die Goide Petrus Ghegel Henricus Loenman Matheus filius 

(dg: quondam) Henrici Gegel et Bernardus dictus Bernts soen de 

Maren promiserunt Willelmo Balijart XXVIII aude scilde et XXIIII 

placken ad Remigii proxime ultra annum persolvendos. Testes Sta et 

Scilder datum sexta post Egidii. 

 

1176 mf5 F 12 f.199. 

 Sexta post Egidii: vrijdag 06-09-1381. 

 Sabbato post Egidii: zaterdag 07-09-1381. 

 Tercia post nativitatis Marie: dinsdag 10-09-1381. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 12-09-1381. 

 

BP 1176 f 199r 01 vr 06-09-1381. 

Goderadis dv Petrus zv Petrus gnd van den Hulze deed tbv Bernardus 

van Veen snijder afstand van (1) een huis en tuin in Vught, Sint-

Lambertus, tussen Johannes van Leuven? enerzijds en Hermannus zv 

Henricus gnd Cnoden anderzijds, (2) een erfgoed aldaar, achter 

voornoemd huis en tuin, strekkend tot aan de stroom. 
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Goderadis filia Petri filii (dg: qu) Petri dicti van den Hulze cum 

tutore super domo et orto sito in Vucht in parochia sancti 

Lamberti inter hereditatem Johannis de Lov[a?]nio ex uno et inter 

hereditatem Hermanni filii Henrici dicti Cnoden ex alio atque 

super quadam hereditate sita ibidem retro domum et ortum predictos 

tendente ad aquam ibidem fluentem et super jure sibi in premissis 

competente seu competituro quovismodo ad opus Bernardi de Veen 

sartoris renunciavit promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Lonijs datum 

(dg: supra) sexta post Egidii. 

 

BP 1176 f 199r 02 za 07-09-1381. 

Jacobus zvw Gerardus Claes soen beloofde aan Jacobus Noppen 106 

lichte schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, met 

Allerheiligen aanstaande (vr 01-11-1381) te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Gerardi Claes soen promisit Jacobo Noppen C 

et VI licht scilde scilicet XII Dordrecht placken pro scilt 

computato ad omnium sanctorum proxime persolvenda. Testes Sta et 

Scilder datum sabbato post Egidii. 

 

BP 1176 f 199r 03 di 10-09-1381. 
Vergelijk BP 1176 f 164v 12 vr 25-01-1381: Johannes gnd die Walsche gaf uit aan 

Godefridus van der Hoeven, szv Yda van der Hoeven, (1) een stuk land gnd die 

Udenbraak127, in Oirschot, tussen Best en Aarle, omgeven door de gemeint; de uitgifte 

geschiedde voor (a) 12 penning nieuwe cijns aan de grondheren, en thans voor (b) een 

erfpacht van 15 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis op dit stuk land te 

leveren, voor het eerst over een jaar. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Godefridus tot onderpand (2) een stuk land, gnd die Clijmmortel, in Oirschot, naast de 

kapel van Sint-Odulphus, tussen Bordinus van Hoerne enerzijds en erfgoed behorend aan 

voornoemde kapel van Sint-Odulphus anderzijds. 

Johannes die Walsche gaf uit aan Godefridus van der Hoeven szv Yda 

van der Hoeven een stuk land gnd die Udenbraak, in Oirschot, tussen 

Best en Aarle, omgeven door de gemeint; de uitgifte geschiedde voor 

12 penning nieuwe cijns aan de grondheer en thans voor een n-erfpacht 

van 4 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis op voornoemd stuk 

land te leveren, voor het eerst over een jaar. 

 

Johannes die Walsche peciam terre dictam die Udenbrake cum suis 

attinentiis universis sitam in parochia de Oerscot inter Best et 

Arle inter communitatem circumquaque adiacentem ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem (dg: P) Godefrido van der Hoeven genero 

Yde van der Hoeven ab eodem hereditarie possidendam pro XII 

denariis novi census domino fundi annuatim exinde solvendis dandis 

etc et pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure 

de (dg: de) Oerscot danda sibi ab alio hereditarie purificatione 

#et primo termino ultra annum# supra dictam peciam terre tradenda 

ex premissis et promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit (dg: et ad maiorem securitatem dictus 

Godefridus peciam terre sitam in dicta parochia) inpromisit super 

omnia sufficientem facere. Testes Lonijs et Scilder datum tercia 

post nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 199r 04 di 10-09-1381. 

Johannes van Dijnter beloofde aan Gerardus van Hemert, tbv hem en 

Johannes van de Kelder, 31 Hollandse dobbel, 42 Hollandse plakken 

voor 1 dobbel gerekend, en 16 Hollandse plakken met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

                         
127 Zie ← BP 1175 f 176r 01 za 17-02-1369 (2+3), erpachten uit land 

gnd Udenbraak. 
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Johannes de Dijnter promisit Gerardo de Hemert ad opus sui et ad 

opus Johannis de Penu seu #(dg: XLII) alterius eorum# XXXI Hollant 

dobbel scilicet XLII Hollant placken pro dobbel computato et XVI 

Hollant placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Sta et (dg: Dij) Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 199r 05 do 12-09-1381. 

Gerardus Loij visser beloofde aan Arnoldus zv Volcquinus Mijs soen 

van Amersfoert 50 Hollandse dobbel met Pasen aanstaande (06-04-1382) 

te betalen. 

 

Gerardus Loij piscator promisit Arnoldo filio Volcquini Mijs soen 

de Amersfoert L Hollant dobbel seu valorem ad pasca proxime 

persolvendos. Testes Sta et Scilder datum quinta post nativitatis 

Marie. 

 

BP 1176 f 199r 06 do 12-09-1381. 

Erenbertus zvw Erenbertus van der Scoervoert verkocht aan Johannes 

van Lier 1/6 deel in een beemd van voornoemde wijlen Erenbertus, in 

Esch, ter plaatse gnd die Possel, tussen Johannes van den Zanden 

enerzijds en Johannes Luten soen anderzijds, belast met de onraad. 

 

Erenbertus filius quondam Erenberti van der Scoervoert sextam 

partem ad se spectantem in prato (dg: dicto die Possel) dicti 

quondam (dg: Re) Erenberti sito in parochia de Essche in loco 

dicto die Possel inter hereditatem Johannis van den Zanden ex uno 

et inter hereditatem Johannis Luten soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni de Lier promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet exinde de 

jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 199r 07 do 12-09-1381. 

Theodericus zvw Baudekinus timmerman verkocht aan Robbertus die 

Kersmaker van Gheffen 2 hont land in Geffen, op de gemeint, naast de 

plaats gnd die Voert, tussen Johannes Deenkens soen enerzijds en 

Theodericus Rover Uden soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Baudekini carpentatoris duo (dg: -s) 

hont terre sita in parochia de Gheffen supra communitatem iuxta 

locum dictum die Voert inter hereditatem Johannis Deenkens soen ex 

uno et inter hereditatem Theoderici Rover Uden soen ex alio in ea 

quantitate qua ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit 

Robberto die Kersmaker de Gheffen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 199r 08 do 12-09-1381. 

Egidius van den Bossche zvw Arnoldus Wolphardi verkocht aan Johannes 

Kersmaker de jongere een b-erfcijns128 van 23 schelling 9 penning, die 

Henricus Moelner timmerman beloofd had aan Cristina dvw hr Johannes 

Kanghieter priester, gaande uit een huis en erf van voornoemde 

Henricus, in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, welke cijns 

voornoemde Egidius verworven had van voornoemde Cristina. 

 

Egidius van den Bossche filius quondam Arnoldi Wolphardi 

hereditarium censum viginti trium solidorum et novem denariorum 

quem Henricus Moelner carpentator promiserat se daturum et 

soluturum Cristine filie quondam (dg: Joh) domini Johannis 

Kanghieter presbitri (dg: he) annuatim et hereditarie ex domo et 

                         
128 Zie → BP 1177 f 094v 01 za 02-01-1384, overdracht van deze cijns. 
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area dicti Henrici sita in Busco ad vicum dictum Buerde et quem 

censum dictus Egidius erga dictam Cristinam acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendidit Johanni Kersmaker juniori 

supportavit cum #litteris# et aliis et jure promittens ratam 

servare #et questionem proximitatis# et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 199r 09 do 12-09-1381. 

Agnes dvw Rijcoldus van Tefelen wv Arnoldus Mersman de oudere en 

Hermannus zvw Henricus gnd Rijcouts soen van Tefelen verkochten aan 

Rijcoldus zvw Reijmboldus van Tefelen 4 hont land in Tefelen, waarvan 

(1) 2 hont ter plaatse gnd in de Heuvel, voor erfgoed van Gerardus 

Jans soen, tussen Johannes Uden soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) 2 hont op de plaats gnd die Kort Voeren, tussen kvw 

Johannes Rijcouts soen enerzijds en erfgoederen gnd die Aan Weinde 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Agnes filia quondam Rijcoldi de Tefelen relicta quondam Arnoldi 

Mersman senioris cum tutore et Hermannus filius quondam Henrici 

dicti (dg: Y) Rijcouts soen de Tefelen quatuor hont terre sita in 

parochia de Tefelen quorum duo hont in loco dicto in den Hoevel 

ante hereditatem Gerardi Jans soen inter hereditatem Johannis Uden 

#soen# ex uno et inter communem plateam ex alio et reliqua duo 

hont terre supra locum dictum die Cort Voeren inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis Rijcouts soen ex uno et inter 

hereditates dictas die Aen Weijnde ex alio sunt sita in ea 

quantitate (dg: qua) qua ibidem sita sunt ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Rijcoldo filio quondam Reijmboldi de Tefelen 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 199r 10 do 12-09-1381. 

Gerardus Hillen soen beloofde aan Arnoldus die Hoghe 12 Brabantse 

dobbel met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Gerardus Hillen soen promisit Arnoldo die Hoghe XII Brabant dobbel 

ad nativitatis (dg: nativitatis) Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 199r 11 do 12-09-1381. 

Henricus die Cort van Berkel, Theodericus Scout zvw Henricus van 

Zonsbeke, Johannes Cnode en Godefridus van den Kerchoven, schoonzonen 

van voornoemde Henricus Cort, verkochten aan Henricus van Boerden (1) 

een b-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van Oisterwijk, met Sint-

Andreas in Oisterwijk te leveren, gaande uit een huis en 1½ zester 

roggeland, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Karlikhoven, tussen 

Arnoldus van Laerhoven enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) een 

erfpacht van 1 zester rogge, maat van Oisterwijk, met Sint-Andreas in 

Oisterwijk te leveren, gaande uit 1 lopen gnd sleict lopensaat in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Kerlikhoven, tussen Willelmus van der 

Heijden enerzijds en kv Elizabeth Groijs anderzijds, welke pacht nu 

aan verkopers behoorde. 

 

(dg: solvit 3 plack) Debent VI denarios. 

Henricus die Cort de Berkel Theodericus Scout filius quondam 

Henrici de Zonsbeke (dg: mar) Johannes Cnode et Godefridus van den 

Kerchoven (dg: eius gener) generi dicti Henrici Cort hereditariam 

paccionem (dg: septem) #quinque# lopinorum siliginis mensure de 

Oesterwijc solvendam hereditarie Andree et in Oesterwijc tradendam 

ex domo et uno et dimidia sextariatis terre siliginee sitis in 
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parochia de Oesterwijc ad locum dictum Karlichoven inter 

hereditatem Arnoldi de Laerhoven ex uno et inter (dg: hereditatem 

liberorum Elizabeth dicte Groij ?ante) communem plateam ex alio et 

(dg: ex pecia #una# sextariata terre si non cum) atque 

hereditariam paccionem unius sextarii siliginis dicte mensure 

solvendam hereditarie termino solucionis et loco solucionis 

predictis ex una lopinata terre (dg: siliginis) non cumulata dicta 

sleijct lopens saet sita in dicta parochia in dicto loco 

Kerlichovenen inter hereditatem Willelmi van der Heijden ex uno et 

inter hereditatem (dg: dictorum) liberorum (dg: q) Elizabeth 

Groijs ex alio ut dicebant (dg: h) et quam paccionem nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# 

Henrico van Boerden promittentes (dg: ratam servare et 

obligationem ex parte s) warandiam et obligationem in paccione 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 199r 12 do 12-09-1381. 

Batha dvw Arnoldus van Assche wv Johannes van Hueselingen beloofde 

aan Gerardus Witmeri 16 oude schilden na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Batha. 

 

Batha filia quondam Arnoldi de Assche relicta (dg: Jo Joh) 

Johannis de Hueselingen promisit super habita et habenda Gerardo 

Witmeri XVI aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicte Bathe. 

 

BP 1176 f 199r 13 do 12-09-1381. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Henricus van den Hoernic, 

verkochten aan Barnierus Andries soen een n-erfcijns van 8 pond geld, 

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

gaande uit (1) een huis en tuin, in Gestel bij Herlaer, aan de plaats 

gnd ten Hoernik, tussen voornoemde Henricus verkoper enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) een kamp, 4½ bunder groot, aldaar, voor 

voornoemd huis, tussen erfgoed gnd Pennings Kamp enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, reeds belast met 3 oude groten grondcijns. 

 

Johannes (dg: filius quondam Henrici) et Henricus fratres liberi 

quondam Henrici van den Hoernic hereditarie vendiderunt Barniero 

Andries soen hereditarium censum octo librarum monete solvendum 

hereditarie (dg: nativitatis) mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex domo et orto sito in parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum 

dictum ten Hoernic inter hereditatem dicti Henrici venditoris ex 

uno et inter (dg: here) communem plateam ex alio atque ex quodam 

campo quatuor et dimidium bonaria terre! sito ibidem ante dictam 

domum inter hereditatem dictam Pennincs Camp ex uno et inter (dg: 

communitatem) communem plateam ex alio ut dicebant promittentes 

#super habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis (dg: cens) tribus grossis antiquis exinde domino fundi 

(dg: ex) solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 199r 14 do 12-09-1381. 

Barnierus Andries soen gaf uit aan Johannes van Dormalen een 

erfgoed129 in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van Gerardus 

van Brede enerzijds en een weg van voornoemde Barnierus anderzijds, 

17½ voet breed en 60 voet lang; de uitgifte geschiedde voor 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 aanstaande 

(wo 25-12-1381). Voornoemde Johannes mag op voornoemde weg bouwen, 

                         
129 Zie → BP 1181 p 127r 03 do 09-05-1398, overdracht van dit erfgoed. 
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mits hoger dan 8 voet boven de grond. 

 

Barnierus Andries soen quandam hereditatem sitam in Busco ultra 

pontem piscium inter hereditatem Gerardi de Brede ex uno et inter 

#viam# dicti Barnieri ex alio et que hereditas primodicta continet 

in latitudine XVII et dimidiam pedatas dictas hamervoet et in 

longitudine sexaginta pedatas dictas hamervoet ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Johanni de Dormalen ab eodem possidendam pro 

hereditario censu octo aude scilde seu valore dando sibi ab alio 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino 

nativitatis Domini #proxime# ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem (dg: pro) deponere et alter 

repromisit super habita et habenda ex primodicta hereditate et 

aliis suis bonis habitis et habendis hoc addito quod dictus 

Johannes libere poterit edificare supra dictam viam ad eius 

profectum (dg: ult) sursum scilicet ultra altitudinem octo 

pedatarum mensurandam a terra sursum. Testes Sta et Lonijs datum 

supra. 

 

1176 mf5 F 13 f.199v. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 12-09-1381. 

 

BP 1176 f 199v 01 do 12-09-1381. 

Willelmus zvw Johannes van Stripe verkocht aan Arnoldus Koijt de 

helft van 5 vrachten hooiland, in Boxtel, ter plaatse gnd in Halre 

Broek, ter plaatse gnd Bukkink, tussen Johannes bv voornoemde 

Willelmus en Gerardus van Vucht enerzijds en Goeswinus van Hal 

anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere 

helft. 

 

Willelmus filius quondam Johannis de Stripe medietatem quinque 

plaustratarum feni sitarum in parochia de Bucstel in loco dicto in 

Halre Broecke in loco dicto Buckinc inter hereditatem Johannis 

fratris dicti Willelmi et Gerardi de Vucht ex uno et inter 

hereditatem Goeswini de Hal ex alio et que medietas dividitur 

annuatim contra reliquam medietatem dictarum quinque plaustratarum 

feni ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Koijt promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Sta et Scilder datum 

quinta post nativitatis Ma[rie]. 

 

BP 1176 f 199v 02 do 12-09-1381. 

Petrus Ghevarts soen van Essche verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus G#h#evarts soen de Essche prebuit et reportavit (dg: pre). 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 199v 03 do 12-09-1381. 

Margareta dvw Jacobus gnd Coelkens soen van Berlikem verkocht aan 

Henricus Jans soen den Louwer 2/3 deel in 2 stukken land in Berlicum, 

(1) ter plaatse gnd Beekveld, tussen erfgoed van de abdij van Berne 

enerzijds Jacobus Dor anderzijds, (2) ter plaatse gnd op die Onst, 

beiderzijds tussen voornoemde Henricus gnd Jans soen, belast met 

cijnzen. 

 

Solvit totum. Scribatur. 

Margareta filia quondam Jacobi dicti Coelkens soen de Berlikem cum 

tutore duas tercias partes ad se spectantes in duabus peciis terre 

sitis in parochia de Berlikem quarum una in loco dicto Beecvelt 

inter hereditatem conventus de Berna ex uno et inter hereditatem 

Jacobi Dor ex alio et altera in loco dicto op die Onst inter 

hereditates Henrici dicti Jans soen den Louwer #ex utroque latere# 
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scilicet dividendo dictas duas pecias terre in tres partes equales 

duas ex hiis hereditarie vendidit dicto Henrico Jans soen 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus (dg: conventui de Berna) exinde solvendis de jure. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 199v 04 do 12-09-1381. 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Keelbreker prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 199v 05 do 12-09-1381. 

Johannes zvw Henricus van den Hoernic verkocht aan zijn broer 

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

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een heidekamp in 

Gestel bij Herlaer, aan de plaats gnd Hoernik, tussen voornoemde 

Henricus koper enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Solvit 3 plack. 

Johannes filius quondam Henrici van den Hoernic hereditarie 

vendidit Henrico suo fratri hereditarium censum quatuor librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

(dg: ex) ex quodam campo merice sito in parochia de Ghestel prope 

Herlaer ad locum dictum Hoernic inter hereditatem dicti Henrici 

emptoris ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et (dg: ob) aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 199v 06 do 12-09-1381. 

Johannes Wederhout beloofde aan de secretaris, tbv Johannes van de 

Kelder, 50 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Johannes Wederhout promisit mihi ad opus Johannis de Penu L 

Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 199v 07 do 12-09-1381. 

Johannes gnd Bergher nzvw Johannes gnd Vullen soen ev Katherina dvw 

Johannes gnd Hermans soen wv Johannes gnd Baudekens soen verkocht aan 

Theodericus gnd Baudekens soen (1) de helft in een kamp in Geffen, 

ter plaatse gnd ten Berge, tussen Johannes van Nuwelant enerzijds en 

een gemene steeg anderzijds, (2) de helft in 3 lopen roggeland, in 

Geffen, ter plaatse gnd in het Veld, tussen Theodericus Heijnmans 

enerzijds en kv Lambertus Ermgarden soen anderzijds, (3) de helft in 

1 morgen land in Geffen, ter plaatse gnd die Brede Heide, welke 

morgen was van wijlen voornoemde Johannes Baudekens soen. 

 

Solvit 2 plack. Scabini noluerunt. 

Johannes dictus Bergher filius #naturalis# quondam Johannis (dg: 

filii) dicti (dg: Vil) Vullen soen maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Johannis dicti Hermans soen 

relicte quondam Johannis dicti Baudekens soen medietatem ad se 

spectantem et ad dictam Katherinam (dg: f) hereditarie spectantem 

in (dg: domist) quodam campo cum suis attinentiis sito in parochia 

de Geffen in loco dicto ten Berghe inter hereditatem Johannis de 

Nuwelant ex uno et inter (dg: hereditatem) communem stegam ex alio 

atque medietatem ad se spectantem in tribus lopinatis terre 

siliginee sitis in dicta parochia in loco dicto int Velt inter 

hereditatem Theoderici Heijnmans ex uno et inter hereditatem 

liberorum Lamberti Ermgarden soen ex alio atque (dg: in) 

medietatem ad se spectantem in (dg: dimidio) uno iugero terre sito 
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in dicta parochia in loco dicto die Brede Heijde (dg: inter here) 

quod juger fuerat olim dicti Johannis quondam Baudekens soen (dg: 

ex) ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico dicto Baudekens 

soen promittens (dg: warandiam et obligationem deponere exceptis 

tribus denariis census ex dicta medietate dictarum trium 

lopinatarum terre solvendis ut dic) ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Sta et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 199v 08 do 12-09-1381. 

Elizabeth dv Hessello van Lijemde wv Johannes Becker zvw Goeswinus 

van der Ynden droeg over aan Henricus en Yda, kvw voornoemde 

Goeswinus, haar vruchtgebruik in alle goederen, die aan voornoemde 

Henricus en Yda, gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes, 

resp. die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde 

Elizabeth. De brief overhandigen aan voornoemde Elizabeth. 

 

Elizabeth filia (dg: quon) Hessellonis de Lijemde relicta quondam 

Johannis Becker filii quondam Goeswini van der Ynden cum tutore 

#suum usufructum sibi competentem in# omnibus bonis que Henrico et 

Yde liberis dicti quondam Goeswini de morte dicti quondam Johannis 

successione sunt advoluta et post mortem dicte Elizabeth 

successione advolventur quoque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat legitime supportavit dictis Henrico et Yde promittens cum 

tutore ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera dicte 

Elizabeth. 

 

BP 1176 f 199v 09 do 12-09-1381. 

Ywanus Stierken ev Elizabeth dvw Johannes gnd van Hees verkocht aan 

Eefsa wv Hermannus zvw Gerardus gnd die Kater, tbv haar en haar 

kinderen, een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde 

Hermannus beloofd had aan voornoemde wijlen Johannes van Hees, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land gnd die 

Mullaar, in Hees, tussen Yda gnd Didderics enerzijds en kvw Arnoldus 

zv Rutgherus anderzids. 

 

Solvit. Debent XII denarios. 

Ywanus Stierken maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Johannis dicti de Hees hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam Hermannus 

filius quondam Gerardi dicti die Kater promisit se daturum et 

soluturum dicto quondam Johanni de Hees ad vitam eiusdem Johannis 

et post eiusdem Johannis decessum veris heredibus eiusdem Johannis 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex pecia terre 

dicta communiter die Mullaer sita in parochia de Hees inter 

hereditatem Yde dicte Didderics ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Arnoldi filii Rutgheri ex alio prout in litteris 

hereditarie vendidit Eefse relicte dicti quondam Hermanni ad opus 

sui et ad opus liberorum eiusdem Eefse supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sta et Lonijs datum quinta post nativitatis 

Marie. 

 

BP 1176 f 199v 10 do 12-09-1381. 

Henricus Stierken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Stierken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 199v 11 do 12-09-1381. 

Voornoemde Eefsa en Arnoldus zv Henricus van der Vanden beloofden aan 

Ywanus Stierken 30¼ Brabantse dobbel, tussen nu en Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1381) en 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 
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aanstaande (zo 02-02-1382) te leveren. 

 

Dicta Eefsa et Arnoldus filius Henrici van der Vanden promiserunt 

Ywano Stierken XXX (dg: et dimidium) Brabant dobbel #et quartam 

partem unius Brabant dobbel# infra hinc et Remigii proxime et unum 

modium siliginis mensure de Busco ad purificationem proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 199v 12 do 12-09-1381. 

Johannes Kersmaker de oudere gaf uit aan Henricus zvw Willelmus gnd 

Buijc een hofstad130,131, eertijds van een zekere Coelbru, in Den 

Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Ghibo 

gnd die Olisleger enerzijds en erfgoed van Arnoldus Heijme, 

Nijcholaus Scilder en Johannes zv Truda anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns132 van 3 pond geld, met Sint-Jan te 

betalen. De hofstad wordt verbeterd met een waarde van 10 pond. 

 

Solvit Henricus. 

Johannes Kersmaker senior domistadium #quod fuerat olim cuiusdem 

dicti Coelbru# situm in Busco ad finem (dg: vici) vici 

Hijntamensis inter hereditatem Ghibonis dicti die Olisleger ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi Heijme Nijcholai Scilder et Johannis 

filii Trude ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Henrico filio quondam Willelmi dicti (dg: Buij) Buijc(!) ab eodem 

hereditarie possidendum pro hereditario censu trium librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Johannis ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit promisit insuper super omnia quod 

dictum domistadium meliorabit ad valorem X librarum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 199v 13 do 12-09-1381. 

Johannes die Cort van Oerscot en zijn broer Henricus gnd Knaep 

beloofden aan Arnoldus Koijt en Johannes zvw Godefridus van Erpe, tbv 

het Groot Gasthuis in Den Bosch naast de Gevangenpoort, met 

Pinksteren over 7 jaar (zo 06-06-1389), op de goederen van voornoemd 

gasthuis, in Vught, achter te laten beesten en varend goed ter waarde 

van 52 oude schilden, die aan voornoemd gasthuis zullen behoren, of 

aan de meesters van het gasthuis 52 oude schilden te betalen. Eén 

brief voor eerstgenoemde Johannes en een tweede voor het gasthuis. 

 

(dg: Solvit). 

Johannes die Cort de Oerscot et Henricus dictus Knaep eius frater 

promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Koijt et Johanni filio 

quondam Godefridi de Erpe (dg: quod ipsi best) ad opus !opus 

hospitalis maioris siti in Busco iuxta portam (dg: pr) captivorum 

quod ipsi debitores (dg: be) a festo penthecostes proxime ultra 

septem annos deliberabunt supra bona dicti hospitalis sita in 

Vucht #reliquent et deliberabunt# bestias et bona pecoralia (dg: 

valentia spectantia ad dictum hospitale) valentes LII aude scilde 

que bestie et bona pecoralia spectabunt simpliciter ad dictum 

hospitale seu quod ipsi debitores dabunt magistris (dg: dicti) qui 

fuerint pro tempore dicti hospitalis LII aude scilde a festo pesto 

penthecostes proxime ultra septem annos #dabunt et persolvent#. 

                         
130 Zie → BP 1177 f 135v 11 do 07-07-1384, verkoop van de hofstad. 
131 Zie → BP 1177 f 361v 03 di 21-05-1387 (2), verkoop van een 

erfcijns die gaat uit onder meer deze hofstad. 
132 Zie → BP 1177 f 348v 04 za 09-03-1387, afstand doen van kennelijk 

deze erfcijns, die beloofd zou zijn door Henricus zvw Willelmus van 

Kuijc(!). 
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Testes datum supra. Et erunt 2 littere quarum unam primodictus 

Johannes et alteram dictum hospitale. 

 

BP 1176 f 199v 14 do 19-09-1381. 

Lambertus zvw Theodericus van den Hanenborch gaf uit aan Johannes die 

Jonghe zvw Johannes gnd Mor de navolgende erfgoederen in Gemonde, (1) 

een stuk land, tussen erfgoed van de kerk van Gemonde enerzijds en 

erfgoed van het gasthuis in Den Bosch anderzijds, (2) een stuk land, 

tussen Walterus Fijen soen enerzijds en Reijnkinus Morre anderzijds, 

(3) een stuk land, tussen voornoemd gasthuis enerzijds en voornoemde 

Walterus Fijen soen anderzijds, (4) 2 bunder heide en een aangelegen 

stuk land, tussen Johannes die Jonge enerzijds en Johannes gnd des 

Papen soen anderzijds, (5) een stuk land gnd die Zanders Akker, 

tussen voornoemd gasthuis enerzijds en Johannes Mor anderzijds, (6) 

een stuk land ter plaatse gnd in Tiden Hof, tussen Rutgherus Peters 

soen enerzijds en Willelmus Aben soen anderzijds, (7) een stuk land 

ter plaatse gnd Tiden Hof, tussen voornoemde Johannes des Papen soen 

enerzijds en erfgoed van de kerk van Gemonden anderzijds, (8) 1 lopen 

land, ter plaatse gnd Aan Busselen, tussen voornoemde Johannes des 

Papen soen enerzijds en Ava gnd Aven anderzijds, (9) alle 

erfgoederen, aan voornoemde Lambertus behorend, in Gemonde, ter 

plaatse gnd die Hoekart en ter plaatse gnd op die Berge aan die 

Brake; de uitgifte geschiedde voor {200r} de cijnzen die er jaarlijks 

uit gaan en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Gemonde te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 

02-02-1383). 

 

Solverunt (dg: Joh) ambo. 

(dg: ?Albertus) Lambertus filius quondam Theoderici van den 

Hanenborch hereditates infrascriptas sitas in parochia de 

Ghemonden primo videlicet peciam terre sitam (dg: inter 

hereditatem) inter hereditatem ecclesiam! de Ghemonden ex uno et 

inter hereditatem hospitalis in Busco ex alio item peciam terre 

sitam in parochia predicta inter hereditatem Walteri Fijen soen ex 

uno et inter hereditatem Reijnkini Morre ex alio item peciam terre 

sitam in dicta parochia inter hereditatem dicti (dg: Nijcholai ex 

alio) !et hospitalis ex uno et inter hereditatem dicti Walteri 

Fijen soen ex alio item (dg: qu) duo bonaria merice et peciam 

terre sibi adiacentem sitas in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis die (dg: Jonge) Jonge ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti (dg: P) des Papen soen ex alio item peciam terre 

dictam die Zanders Acker sita! in dicta parochia inter hereditatem 

dicti hospitalis ex uno et inter hereditatem (dg: dicti) Johannis 

Mor ex alio item peciam terre sitam in loco dicto in Tiden Hof 

inter hereditatem Rutgheri Peters soen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Aben soen ex alio item peciam terre sitam ibidem in dicto 

loco Tiden Hof vocato inter hereditatem dicti Johannis des Papen 

soen ex uno et inter hereditatem ecclesie de Ghemonden ex alio 

item unam lopinatam terre sitam ad locum dictum Aen (dg: B) 

Busschelen inter hereditatem dicti Johannis des Papen soen ex uno 

et inter hereditatem Ave (dg: dece) dicte Aven ex alio atque omnes 

hereditates ad dictum Lambertum spectantes sitas in dicta parochia 

in loco dicto die Hoekart et in loco dicto (dg: Aen Gh) op die 

Berghe aen die Brake ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Johanni die Jonghe filio quondam Johannis dicti Mor ab eodem 

hereditarie possidendas pro 

 

1176 mf5 F 14 f.200. 

 Quinta post Lamberti: donderdag 19-09-1381. 

 in vigilia Mathei: vrijdag 20-09-1381. 

 Anno LXXXI mensis septembris in vigilia Mathei: 
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   vrijdag 20-09-1381. 

 

BP 1176 f 200r 01 do 19-09-1381. 

[cen]sibus annuatim exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie purificatione !a (dg: pro primo termino) ultra 

annum et in (dg: B) p[arochia] de Ghemonden tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes Sta et Vere datum quinta post 

Lamberti. 

 

BP 1176 f 200r 02 do 19-09-1381. 

(dg: Voornoemde Johannes die Jonghe beloofde aan voornoemde 

Lambertus). 

 

(dg: dictus Johannes die Jonghe promisit dicto Lamberto). 

 

BP 1176 f 200r 03 do 19-09-1381. 

Theodericus van der Poerten, zijn broer Wellinus Roveri, Godefridus 

zvw Johannes van Rode gruiter en Johannes Screijnmaker beloofden aan 

Albertus Buc van Lijt (1) 437 gulden zwaar van gewicht met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen, (2) 547 gulden zwaar van 

gewicht met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen, (3) 537 

gulden zwaar van gewicht met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1382) 

te betalen, (4) hetzelfde bedrag met Sint-Jan over een jaar (wo 24-

06-1383), (5) hetzelfde bedrag met Kerstmis over 2 jaar (vr 25-12-

1383), (6) hetzelfde bedrag met Sint-Jan over 2 jaar (vr 24-06-1384). 

 

Theodericus van der Poerten Wellinus Roveri eius frater Godefridus 

filius quondam Johannis de Rode grumellatoris et Johannes 

Screijnmaker promiserunt Alberto Buc de Lijt CCCC et XXXVII gulden 

fortis ponderis ad festum nativitatis Domini proxime persolvendos 

et quingentos et XXXXVII gulden fortis ponderis ad festum 

nativitatis Johannis proxime persolvendos item (dg: V) Vc et XXXVII 

gulden fortis ponderis a nativitatis (dg: Johannis) Domini proxime 

ultra annum et tantum a nativitatis Johannis proxime ultra annum 

et tantum a nativitatis Domini ultra duos annos et tantum a 

nativitatis Johannis proxime ultra duos annos (dg: et tantum a). 

Testes Sta et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 200r 04 do 19-09-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 200r 05 vr 20-09-1381. 

De broers Albertus en Jacobus, kvw Henricus gnd Aelbrechts soen van 

Scijnle, en Johannes gnd Aelbrechts soen van den Berge ev Truda dvw 

voornoemde Henricus maakten een erfdeling van erfgoederen, die aan 

hen behoren. 

Albertus zvw Henricus gnd Aelbrechts soen van Scijnle kreeg (1) een 

huis en schuur met ondergronden en tuinen, onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Keer, tussen Egidius zv Willelmus Gielijs 

enerzijds en Zanderus van den Brekelen anderzijds, (2) 2 morgen land 

in de dingbank van Herlaer, ter plaatse gnd Pollenbroek, tussen 

Willelmus Grieten soen enerzijds en Arnoldus van den Steen 

anderzijds, (3) 5 lopen roggeland onder de vrijdom van Den Bosch, aan 

weerszijden van voornoemde Zanderus van den Bruekelen, achter 

Johannes van den Camp, (4) 1/3 deel van van een stuk heideland onder 

de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Griensven, tussen Egidius 

van de Doorn enerzijds en Rutgherus Hutman anderzijds, te weten het 
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1/3 deel dat in het midden ligt. Albertus zal (1a) een b-erfcijns 

betalen van 10 pond 15 schelling 5 penning geld, uit de erfcijnzen 

die voornoemde wijlen Henricus Aelbrechts soen moest betalen aan het 

klooster Porta Celi, (1b) met kar en paarden elk jaar een erfpacht 

naar het klooster Porta Celi brengen, die in Westilburg aan het 

klooster wordt geleverd, te weten 3½ mud en 1 zester rogge, (1c) met 

een goed bespannen kar elk jaar gedurende twee dagen turf voor het 

klooster Porta Celi vervoeren, wanneer hij daartoe door het klooster 

wordt verzocht, zoals voornoemde wijlen Henricus Aelbrechts die rogge 

en turf aanvoerde, (1d) jaarlijks 1/3 deel leveren van een b-erfpacht 

van 7 lopen rogge, welke pacht voornoemde wijlen Henricus aan de 

rector van het altaar van de eerste mis in de kerk van Sint-Jan-

Evangelist in Den Bosch moest leveren. 

Voornoemde Jacobus zal jaarlijks (2a) aan het klooster Porta Celi een 

erfcijns betalen van 10 pond 15 schelling 5 penning geld, uit de 

erfcijnzen die voornoemde wijlen Henricus Aelbrechts soen aan het 

klooster moest betalen, (2b) aan het klooster Porta Celi ½ vracht 

hooi leveren, (2c) 1/3 deel vervoeren van 7 mud rogge, vanaf de 

plaats gnd Griensven tot in het klooster Porta Celi, zoals voornoemde 

wijlen Henricus dat moest doen, (2d) 1/3 deel leveren van de 

b-erfpacht van 7 lopen rogge, die voornoemde wijlen Henricus 

Aelbrechts soen moest leveren aan voornoemde rector van het altaar 

van de eerste mis. 

Voornoemde Johannes Aelbrechts soen zal jaarlijks (3a) een erfcijns 

betalen van 10 pond 15 schelling 5 penning geld, uit de cijnzen, die 

voornoemde wijlen Henricus Aelbrechts soen moest betalen aan 

voornoemd klooster Porta Celi, (3b) 1/3 deel leveren van voornoemde 

erfpacht van 7 lopen rogge. 

 

Albertus Jacobus fratres liberi quondam Henrici dicti Aelbrechts 

soen de Scijnle atque Johannes dictus Aelbrechts soen van den 

Berge maritus et tutor legitimus ut asserebat Trude sue uxoris 

filie dicti quondam Henrici palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam hereditatibus ad se 

spectantibus mediante qua divisione domus horreum et (dg: ortus) 

cum suis fundis et ortiis sita infra libertatem oppidi de Busco ad 

locum dictum Keer inter hereditatem (dg: W) Egidii filii Willelmi 

Gielijs ex uno et inter hereditatem Zanderi van den Brekelen ex 

alio item (dg: pecia) duo iugera terre sita in jurisdictione de 

Herlaer in loco dicto Pollenbroec inter hereditatem Willelmi 

Grieten soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Steen ex 

alio item (dg: q) quinque lopinate terre siligine site #infra 

dictam libertatem# ab utraque parte Zanderi van den Bruekelen 

predicti retro hereditatem Johannis van den Camp item tercia pars 

pecie terre mericalis site infra dictam libertatem ad locum dictum 

Griensvenne inter hereditatem Egidii de Spina ex uno et inter 

hereditatem Rutgheri Hutman ex alio scilicet illa medietas! que 

sita est in medio dicte pecie terre mericalis ut dicebat predicto 

Alberto cesserunt in partem ut (dg: all) alii recognoverunt super 

quibus et jure etc promittens ratam servare et dampna equaliter 

portabunt tali condicione quod predictus Albertus solvet 

hereditarie hereditarium censum X librarum et XV solidorum et 

quinque denariorum monete de hereditariis censibus quos dictus 

quondam Henricus Aelbrechts soen conventui de Porta (dg: solv) 

Celi solvere tenebatur annuatim et quod predictus Albertus cum 

suis curru et equis auferet anno quolibet (dg: hereditariam 

paccionem conventui de Porta Celi) hereditariam paccionem 

infrascriptam que solvitur annuatim dicto conventui in Westilborch 

et in eodem conventu tradet et deliberabit scilicet tres et 

dimidium modios et unum sextarium siliginis et quod predictus 

Albertus uno curru bene iugato quod exponetur wael ghepannen 
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deserviet dicto conventui de Porta Celi anno quolibet duabus 

diebus ?fi..atis ad introducendum cespites eiusdem conventus dum et 

quando ipse (dg: Henricus) #Albertus predictus# ad hoc a dicto 

conventu fuerit requisitus prout dictus quondam Henricus 

Aelbrechts huiusmodi siliginem auferre et dictos cespites 

introducere consueverat et tenebatur item quod predictus Albertus 

solvet annuatim terciam partem hereditarie paccionis septem (dg: 

lib) lopinorum siliginis quam paccionem septem lopinorum 

#siliginis# dictus quondam Henricus rectori altaris prime misse in 

ecclesie sancti Johannis ewangeliste in Busco annuatim solvere 

tenebatur et predictos census et pacciones (dg: p) et dicta 

servicia predictus Albertus taliter solvet et faciet et adimplebit 

annuatim sic quod dictis Jacobo et Johanni Aelbrechts dampna 

exinde non (dg: exin) eveniant item quod dictus Jacobus solvet 

dicto conventui de Porta hereditarie hereditarium censum X 

libratum XV solidorum et quinque denariorum monete de hereditariis 

censibus quos dictus quondam Henricus Aelbrechts soen dicto 

conventui solvere tenebatur annuatim et quod dictus (dg: d) 

Jacobus dabit et solvet dicto conventui annuatim dimidium 

plaustrum feni item quod dictus Jacobus vehet et deliberabit #et 

deducet# (dg: terciam) annuatim (dg: ter) terciam partem septem 

modiorum siliginis (dg: a) scilicet a (dg: dicto d) loco dicto 

Griensvenne usque in dicto conventu prout dictus quondam Henricus 

hoc facere tenebatur #et# consuevit (dg: et huiusmodi censum #et 

fenum# solvere et dicta servicia facere et adimplere promisit 

super omnia pro sic quod #primo#dictis Alberto et Johanni dampna 

exinde non eveniant quovismodo item quod dictus Joh Aelbrechts) 

item quod dictus Jacobus solvet annuatim terciam partem 

hereditarie paccionis septem lopinorum siliginis quam paccionem 

septem lopinorum siliginis dictus quondam Henricus Aelbrechts soen 

dicto rectori dicti altaris prime misse solvere tenebatur annuatim 

et (dg: he) huiusmodi censum fenum et terciam partem dicte 

paccionis septem lopinorum siliginis solvere et iamdicta servicia 

facere et adimplere dictus Jacobus promisit super omnia item quod 

dictus Johannes Aelbrechts soen solvet annuatim hereditarium 

censum X librarum quindecim solidorum et quinque denariorum monete 

de dictis censibus quos dictus quondam Henricus Aelbrechts soen 

dicto conventui de Porta Celi annuatim solvere tenebatur de suis 

hereditatibus #et terciam partem dicte paccionis septem lopinorum 

siliginis# sic quod dictis Alberto et Jacobo fratribus dampna 

exinde non eveniant quovismodo ut idem Johannes Aelbrechts soen 

(dg: palam) promisit super omnia. Testes Scilder et Auden datum in 

vigilia Mathei. 

 

BP 1176 f 200r 06 vr 20-09-1381. 

Voornoemde Johannes kreeg (1) 6 lopen land ter plaatse gnd Griensven, 

tussen wijlen Rutgherus Hutman enerzijds en Hubertus van der Sporct 

anderzijds, (2) 1/3 deel van een stuk heideland, ter plaatse gnd 

Griensven, tussen Egidius van de Doorn enerzijds en wijlen Rutgherus 

Hutman anderzijds, te weten het 1/3 deel naast voornoemde Egidius van 

de Doorn, (3) een beemd, 1½ bunder groot, gelegen onder de vrijdom 

van Den Bosch, ter plaatse gnd die Boenre, tussen Henricus van Rode 

enerzijds en Zanderus van den Bruekelen anderzijds, (4) een stuk land 

in een kamp gnd die Hinthamse Kamp, tussen Henricus Mutsken enerzijds 

en Gerardus Hadewigen soen anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione (dg: p) sex lopinata terre site (dg: 

sit) in loco dicto Griensvenne inter hereditatem Rutgheri quondam 

Hutman ex uno et inter hereditatem Huberti van der (dg: Spor) 

Sporct ex (dg: uno) alio item tercia (dg: partem) #pars# pecie 

#terre# mericalis site ad locum dictum Griensvenne inter 
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hereditatem Egidii de Spina ex uno et inter hereditatem Rutgheri 

quondam Hutman ex alio scilicet illa tercia pars que sita est 

contigue iuxta hereditatem dicti Egidii de Spina item pratum unum 

et dimidium bonaria continens situm infra libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum die (?dg: ...) Boenre inter hereditatem 

Henrici de Rode ex uno et inter hereditatem Zanderi van den 

Bruekelen ex alio item pecia terre sita in (dg: loco di) campo 

dicto die Hijnthamssche Camp inter hereditatem Henrici Mutsken ex 

uno et inter hereditatem (dg: H) Gerardi Hadewigen soen ex alio ut 

dicebat dicto Johanni cesserunt in partem ut alii recognoverunt 

super quibus etc ut supra pro totum. Testes datum. 

 

BP 1176 f 200r 07 vr 20-09-1381. 

Voornoemde Johannes Aelbrechts soen kreeg (1) een stuk land gnd die 

Vlieder Hornic, onder de vrijdom van Den Bosch, tussen Nijcholaus gnd 

Coel Hannen enerzijds en Gerardus Roelen soen anderzijds, (2) een 

stuk beemd gnd die Lange Beemd, onder de vrijdom van Den Bosch, naast 

het water gnd die Aa, tussen kvw Rutgherus Hutman enerzijds en 

Reijnerus van Lijt en Johannes gnd Claes soen van Brabant anderzijds, 

(3) een stuk land, 6 lopen rogge groot, ter plaatse gnd Griensven, 

tussen Zanderus van den Bruekelen enerzijds en kvw Henricus van den 

Mortel anderzijds, (4) 1/3 deel van een stuk heide, ter plaatse gnd 

Griensven, tussen Egidius van de Doorn enerzijds en wijlen Rutgherus 

Hutman anderzijds, te weten het 1/3 deel richting voornoemde wijlen 

Rutgherus Hutman. 

 

Et mediante qua divisione pecia terre dicta die Vlieder Hornic 

sita infra libertatem de Buscoducis inter hereditatem Nijcholai 

dicti Coel Hannen ex uno et inter hereditatem Gerardi Roelen soen 

ex alio item pecia prati dicta die Langhe Beemt sita infra dictam 

libertatem iuxta aquam dictam die Aa inter hereditatem (dg: l) 

liberorum quondam Rutgheri Hutman ex uno et inter hereditatem 

Reijneri de Lijt et Johannis dicti Claes soen de Brabant ex alio 

item pecia terre sex lopinos siliginis in semine capiente sita in 

loco dicto Griensvenne inter hereditatem Zanderi van den Bruekelen 

ex uno et inter! liberorum quondam Henrici van den Mortel ex alio 

item tercia pars pecie terre mericalis site ad locum dictum 

Griensvenne inter hereditatem Egidii de Spina ex uno et inter 

hereditatem quondam Rutgheri Hutman ex alio scilicet illa tercia 

pars que sita est (dg: contigue) versus hereditatem dicti quondam 

Rutgheri Hutman ut dicebant dicto Johanni Aelbrechts soen 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus etc 

promittens pro totum (dg: supra) ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 200r 08 vr 20-09-1381. 

Goeswinus zv Johannes van den Dijesen clericus enerzijds en Ghibo 

Herinc bv voornoemde Johannes (dg: en Egidius van den Dijstelberch) 

anderzijds legden de oplossing van hun geschillen voor aan Zibertus 

van Hoculem en Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen, door 

voornoemde Goeswinus gekozen, en aan Sijmon van Mijrabellum en 

Rodolphus van Gravia, door voornoemde Ghibo en Egidius gekozen. Ze 

beloofden na te komen hetgeen de scheidslieden, uiterlijk op zondag 

aanstaande, eendrachtig zullen zeggen, op straffe van 100 oude 

schilden, een helft te betalen aan de ?hertog en de andere helft aan 

de partij die de afspraken nakomt. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers in aanwezigheid van Johannes van Rode gewantsnijder en 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct. 

 

Anno LXXXI mensis septembris in vigilia Mathei hora complete 

consitutus Goeswinus filius (dg: q) Johannis van den Dijesen 

clericus ex una et Ghibo Herinc (dg: et E) frater dicti Johannis 
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(dg: et Egidius van den Dijstelberch) ex altera compromiserunt in 

discretos (dg: ve) viros scilicet in Zibertum de Hoculem et Thomam 

filium quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen ad hoc a dicto 

Goeswino et in Sijmonem de Mijrabello et Rodolphum de Gravia (dg: 

et) ad hoc a dictis Ghiboni et Egidio electos et assumptos (dg: 

se) tamquam in eorum arbitros etc se rata servare quecumque dicti 

arbitri concorditer dixerint infra hinc et (dg: feriam) diem 

dominicam proxime inclusive sub pena (dg: ..) C aude scilde danda 

mediatim domino ..... et mediatim parti tenenti (dg: scilicet de 

bonis) scilicet de omnibus causis controversiis etc habitis seu 

motis inter dictas partes a quoque tempore evoluto usque in diem 

presentem. Actum in camera scriptorum presentibus Johanne de Rode 

pannicide et Theoderico Buc filio quondam Godescalci van der 

Sporct. 

 

1176 mf5 G 01 f.200v. 

 in festo Mathei: zaterdag 21-09-1381. 

 

BP 1176 f 200v 01 za 21-09-1381. 

Ghibo Herinc en Egidius van den Dijstelberch ev Aleijdis dvw 

voornoemde Goeswinus deden tbv Johannes van den Dijesen afstand van 

(1) de helft van een stuk land gnd die Groten Art, welke helft ligt 

naast Willelmus Coptiten,(2) een stuk land gelegen achter de kerk van 

Rosmalen, naast Aleijdis Maes, (3) een stuk land, waarop een stuk 

land gnd die Hage neigt?, (4) een stuk land gnd Kraaienbos, (5) een 

stuk land gnd die Veltakken, (6) een klein stuk land in Rosmalen 

naast het hek gnd het Hekken, naast een zekere Balen, (7) een stukje 

land naast de plaats gnd Spapenberg, (8) 1 morgen land ter plaatse 

gnd in Fents Hoeve, naast de dijk gnd de Hoefdijk, richting het 

westen, (9) 1 morgen land in een kamp gnd in de Middelste Kamp, 

richting het westen, (10) 4 hont land in een kamp gnd in de Derde 

Kamp richting het westen. 

 

Ghibo He[rinc et Egi]dius van den Dijstelberch maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie dicti quondam 

Goeswini super (dg: medietate) medietate pecie terre dicte die 

(dg: Groet A) Groten Art que (dg: sita est) medietas sita est 

iuxta hereditatem Willelmi Coptiten (dg: sit st) #et# super (dg: 

medietate) pecia terre sita retro ecclesiam de Roesmalen iuxta 

hereditatem Aleijdis Maes item super pecia terre supra quam pecia 

terre dicta die Haghe vergit quod exponetur weijndt item super una 

pecia terre dicta Craijenbosch item super una pecia terre dicta 

die Veltacken item super (dg: una) una parva pecia terre sita in 

Roesmalen iuxta repagulum dictum tHecken iuxta hereditatem dicti 

Balen item super una (dg: epcia terre) particula terre sita iuxta 

locum dictum Spapenberch #item# super (dg: s) uno iugero terre 

sito in loco dicto (dg: De) in Fents Hoeve iuxta aggerem dictum 

den Hoefdijke versus occidens item super uno iugero terre sito in 

campo dicto in den Middelsten Camp versus occidens item super 

quatuor hont terre sitis in campo dicto in den Derden Camp recte 

versus occidens ut dicebant et super jure ad opus Johannis van den 

Dijesen renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes Sta et Scilder datum in festo 

Mathei. 

 

BP 1176 f 200v 02 za 21-09-1381. 

Johannes van der Dijesen en zijn zoon Goeswinus deden tbv Egidius van 

den Dijstelberch afstand van (1) de helft van een stuk land gnd die 

Grote Art, welke helft ligt naast Bela gnd Scouten, (2) een stuk land 

naast de kerk van Rosmalen, naast Amelius Speciers, (3) een stukje 

land naast de plaats gnd Aan de Oostakker, naast erfgoed van de 
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zusters van Sint-Clara in Den Bosch, (4) een stuk land naast Arnoldus 

van Beke, (5) de westelijke helft van een stuk land gnd die 

Oostakker, (6) 1 morgen land in het midden van een kamp gnd in Fenst 

Kamp, naast de plaats gnd die Hoeve Dijk, (7) 1 morgen land in een 

kamp gnd in de Middelste Kamp achter onder, (8) 4 hont land in het 

derde kamp gnd in de Derde Kamp, in het midden van dit kamp. 

 

Johannes van der Dijesen et Goeswinus eius filius super (dg: pecia 

terre dicta d) medietate #pecie terre# dicte die Groten Art que 

medietas sita est (dg: con) iuxta hereditatem Bele dicte Scouten 

item super pecia terre sita iuxta (dg: h) ecclesiam de Roesmalen 

iuxta hereditatem Amelii Speciers item super particula terre sita 

iuxta locum Aen den Oestacker iuxta hereditatem monialium sancte 

(dg: sancte) Clare in Busco item super pecia terre sita iuxta 

hereditatem Arnoldi de Beke item super medietate pecie terre dicte 

die Oestacker scilicet medietas que sita versus occidens item 

super uno iugero terre sito in medio cuiusdam campi dicti in Fenst 

Camp iuxta locum dictum die Hoeve Dike item super uno iugero terre 

sito in campo dicto in den Middelsten Camp recte retro inferius 

item super quatuor hont terre sitis in tercio campo dicto (dg: 

die) #in den# Derden Camp in recto medio eiusdam campi ad opus 

Egidii van den Dijstelberch renunciaverunt promittentes ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 200v 03 za 21-09-1381. 

Johannes van der Dijesen en zijn zoon Goeswinus deden tbv Ghibo 

Herinc afstand van (1) een hofstad naast Jacobus Berten soen 

enerzijds en Willelmus van Woencel anderzijds, (2) een stuk land gnd 

die Kleine Art, naast erfgoed van het Geefhuis, (3) 1 lopen land gnd 

het Weerland, achter Rosmalen, (4) 1 lopen land ter plaatse gnd Aan 

de Speelberg, (5) de oostelijke helft van een stuk land gnd die 

Oechst Akker, (6) 1 morgen land ter plaatse gnd in Fents Hoeve, in 

een kamp naast de plaats gnd Hoef Dijk, aan de oostelijke kant, (7) 1 

morgen land in een kamp dat gelegen is in het midden onder richting 

het oosten, (8) 4 hont land in het derde kamp, strekkend naast 

Wellinus Roveri. 

 

Item super domistadio sito iuxta hereditatem (dg: hereditatem) 

Jacobi Ber[t]en soen ex !alio et inter hereditatem Willelmi de 

Woencel ex alio item super pecia terre dicta die Cleijnen Art sita 

iuxta hereditatem mense sancti spiritus item super (dg: pi) una 

lopinata terre dicta tWeerlant sita retro Roesmalen item super una 

lopinata terre sita ad locum dictum Aen den Speelberch item super 

medietate pecie terre dicte die Oechst Acker scilicet super illa 

medietate que sita est versus oriens item super uno iugero terre 

sito in loco dicto (dg: f) in Fents Hoeve in campo iuxta locum 

dictum Hoef Dijke in latere versus (dg: occidens) #oriens# item 

super uno iugero terre sito (dg: in) in campo (dg: s) qui situs 

est in medio in latere recte inferius versus oriens item super 

quatuor hont terre in tercio campo tendentibus iuxta hereditatem 

Wellini Roveri et super jure ad opus Ghibonis Herinc 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorundem deponere. Testes datum supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 200v 04 za 21-09-1381. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 146 (124), 21-09-1381. 

Vergelijk: Sint Jan, nummer 145 (125), 21-09-1381. 

Johannes van der Dijesen droeg over aan zijn broer Ghibo Herinc en 

aan Egidius van den Dijstelberch (1) 1/8 deel van een eiland gnd die 

Maarse Rijs Wert, (2) 4 hont land op de plaats gnd op die Dijnse 
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Steeg, naast Theodericus gnd Veren Lisen soen, (3) 3½ morgen land op 

de plaats gnd Vrank Meren, naast Willelmus Vrancken, aan hem 

gerechtelijk verkocht door Gerardus gnd Groij zvw Gerardus gnd Groij. 

Goswinus zv voornoemde Johannes van der Dijesen deed afstand. 

 

Johannes van der Dijesen octavam partem cuiusdam insule dicte 

communiter die Maersche Rijs Wert atque quatuor hont terre sita 

supra locum dictum op die Dijnssche Stege iuxta hereditatem 

Theoderici dicti Veren Lisen soen atque tria et dimidia iugera 

terre sita supra locum dictum Vranc Meren iuxta hereditatem 

Willelmi Vrancken venditas sibi a Gerardo dicto Groij filio 

quondam Gerardi dicti Groij (dg: prout in litteris) per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris 

hereditarie supportavit Ghiboni Herinc suo fratri et Egidio van 

den Dijstelberch cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem (dg: de) ex parte sui deponere. Quo facto Goswinus 

filius dicti Johannis van der Dijesen super premissis et jure ad 

opus dictorum Ghibonis et (dg: Gh) Egidii renunciavit promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1176 f 200v 05 za 21-09-1381. 

(dg: Goswinus zv voornoemde Johannes deed hiervan afstand tbv 

voornoemde Ghibo en Egidius). 

 

(dg: Quo facto Goswinus filius dicti Johannis super premissis et 

jure ad opus dictorum Ghibonis et Egidii renunciavit promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere). 

 

BP 1176 f 200v 06 za 21-09-1381. 

Voornoemde Johannes ontlastte voornoemde Ghibo en Egidius van het in 

bezit nemen? door hen van voornoemde goederen. 

 

Dictus Johannes quituos clamavit dictos Ghibonem et Egidium de 

perceptione ab eis de premissis (dg: promittens). 

 

BP 1176 f 200v 07 za 21-09-1381. 

Johannes van de Dijesen en zijn zoon Goeswinus enerzijds en Ghibo 

Herinc en Egidius van den Dijstelberch anderzijds beloofden na te 

komen hetgeen Zibertus van Hoculem, Sijmon van Mijrabellum, Rodolphus 

van Gravia en Thomas zv Willelmus Veren Ghisenraden soen tussen nu en 

Allerheiligen aanstaande (vr 01-11-1381) eendrachtig zullen zeggen 

over 1 morgen land in Lithoijen, ter plaatse gnd Robbrechts Hoeve, 

welke morgen ligt in de helft die aan voornoemde Johannes behoort, in 

5 morgen 2 hont, welke waren van wijlen Gertrudis dv Elizabeth gnd 

Robbrechts, gelegen in een kamp, te weten in de helft minus 

voornoemde morgen die eertijds ten deel was gevallen aan voornoemde 

Johannes. 

 

Johannes van de Dijesen et Goeswinus eius filius ex una (dg: et 

inter) et Ghibo Herinc et Egidius van den Dijstelberch ex altera 

parte promiserunt (dg: indi) super omnia mutuo rata servare queque 

Zibertus de Hoculem Sijmon de Mijrabello Rodolphus de Gravia et 

Thomas filius Willelmi Veren Ghisenraden soen infra hinc et festum 

omnium sanctorum #proxime# concorditer dixerint et pronunciaverint 

super uno iugero terre sito in parochia de Lijttoijen in loco 

dicto Robbrechts Hoeve quod iuger terre situm est in medietate ad 

dictum Johannem spectante in quinque iugeribus et duobus hont 

terre que fuerant quondam Gertrudis filie Elizabeth dicte 

Robbrechts sitis in dicto campo scilicet in medietate que pridem 

dicto Johanni (dg: cesser) cessit in partem minus dicto iugero 
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terre ut dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 200v 08 za 21-09-1381. 

Voornoemde Ghibo Herinc en Egidius van den Dijstelberch deden tbv 

Johannes van der Dijesen afstand van een vleesbank, eertijds van 

wijlen Goeswinus Herinc, in het vleeshuis in Den Bosch, welke 

voornoemde Johannes van der Dijesen thans bezit. 

 

A. 

Dicti Ghibo et Egidius super quodam stallo dicto vleesche banc 

(dg: dicti) qui fuerat quondam Goeswini Herinc sito in macello 

oppidi de Busco et quem (dg: dicti) Johannes van der Dijesen ad 

presens possidet ut dicebant ad opus dicti Johannis renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 200v 09 za 21-09-1381. 

Voornoemde Ghibo en Egidius deden tbv voornoemde Johannes afstand van 

de oogst, die Johannes van den Dijesen of anderen namens hem hebben 

ontvangen uit erfgoederen van wijlen Tielmannus Fonts, gelegen buiten 

Lithoijen. Voornoemde Johannes beloofde de achterstallige cijnzen die 

uit die erfgoederen gaan, waarvan de termijn is vervallen of zal 

vervallen tussen nu en Pasen aanstaande (06-04-1382), te betalen. 

 

Dicti Ghibo et Egidius super omnibus fructibus et proventibus 

dictis scharen quos Johannes van den Dijesen seu queque alie 

persone nomine sui perceperunt a quoque tempore evoluto usque in 

diem presentem de hereditatibus quondam Tielmanni Fonts (dg: 

sitis) quoque locorum extra parochiam de Lijttoijen sitis ad opus 

dicti Johannis renunciaverunt promittentes ratam servare. Quo 

facto dictus Johannes promisit super omnia quod ipse (dg: omnes 

census) #arrestadia omnium censuum# de jure solvendorum ex dictis 

hereditatibus de quibus termini solucionis solucionis ?precessunt 

vel provenerient? infra hinc et festum pasce proxime dabit et 

persolvet sic quod dictis Ghiboni et Egidio dampna exinde non 

eveniant quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 200v 10 za 21-09-1381. 

(dg: dictus). 

 

BP 1176 f 200v 11 za 21-09-1381. 

Voornoemde Johannes en zijn zoon Goeswinus deden afstand van alle 

geschillen, waarmee zij voornoemde Ghibo en Egidius kunnen 

aanspreken. 

 

Dicti Johannes et Goeswinus eius filius super omnibus causis #et 

impeticionibus quibus dicti Johannes et Goeswinus seu eorum alter 

dictos Ghibonem et Egidium seu eorum alterum# (dg: in quibus ipsi 

Ghibonem et Egidium predictos) impetere possent a quoque tempore 

evoluto usque in diem presentem #in judicio spirituali vel 

seculari# ad opus eorum Ghibonis et Egidii renunciaverunt 

promittens ratam servare salvis tamen dictis Johanni et Goeswino 

suis litteris scabinalibus in Busco in suo vigore permansuris. 

 

BP 1176 f 200v 12 za 21-09-1381. 

Voornoemde Ghibo en Egidius deden afstand van alle geschillen, 

waarmee zij voornoemde Johannes en zijn zoon Goeswinus kunnen 

aanspreken. 

 

Dicti Ghibo et Egidius super omnibus (dg: casi) #impeticionibus 

et# causis quibus mediantibus ipsi #seu eorum alter# dictos 
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Johannem et Goeswinum eius filium #seu eorum alterum# impetere 

possent a quoque tempore evoluto usque in diem presentem in 

judicio spirituali vel seculari ad opus dictorum Johannis et 

Goeswini renunciaverunt promittentes ratam servare salvis tamen 

dictis Ghiboni et Egidio suis litteris scabinalibus de Busco in 

(dg: vu) suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 200v 13 za 21-09-1381. 

Tielkinus gnd Fent had destijds verklaard dat wijlen zijn broer 

Walterus gnd Fent van Hoesdine in handen van voornoemde Tielkinus had 

gesteld 70 pond penningen leuvens, met de bedoeling dat voornoemde 

Tielkinus dat geld voor het zieleheil van zijn voornoemde broer 

Walterus moest besteden aan jaarlijkse renten. Die renten moest hij 

toekennen aan een benefitie van een priester of altaren in Den Bosch 

of Hoesdine. 

Voornoemde Ghibo Herinc en Egidius beloofden aan voornoemde Zibertus 

van Hoculem, Sijmon van Mijrabellum, Rodolphus van Gravia en Thomas 

zv Willelmus Veren Ghisenraden soen, 2/3 deel van voornoemde geldsom 

voor god te zullen besteden of dat ze elk jaar 4 pond en 10 groot, 

ineens in een keer, voor god zullen geven, totdat voornoemd 2/3 deel 

van de geldsom uitgegeven zal zijn. Dit alles zal gebeuren in 

aanwezigheid van voornoemde Zibertus, Sijmon, Rodolphud en Thomas, in 

aanwezigheid van twee van hen, met medeweten van hen, of met 

medeweten van twee personen, door hen vieren of door twee van hen aan 

te stellen. 

 

Notum sit universis quod cum Tielkinus dictus Fent libere 

recognovisset quod Walterus dictus Fent de Hoesdine eius quondam 

frater dum idem viveret eo tempore quo ipse Walterus id de jure 

facere (dg: potu) potuit exhibuit et in manus tradidit ipsi 

Tielkino septuaginta libras Lovanienses denarios sub (dg: al ih) 

forma et intentione quod ipse Tielkinus dicte pecunie summam pro 

remedio (dg: ..) anime ipsius fratris sui Walteri collocare et 

convertere deberet in annuos et perpetuos redditus comparandos 

(dg: quando) #quanto# inde compare posset ampliores et quod ipse 

Tielkinus dictos redditus de dicta pecunia comparandos quamcito 

comparati essent assignare et conficere perpetue deberet ad 

beneficium sacerdotale seu ad dotem altaris alienus? vel altarium 

in Busco vel in Hoesdine vel in ambobus locis eisdem prout in 

litteris dicebat plenius contineri (dg: constituti) constituti 

igitur dicti Ghibo Herinc et Egidius promiserunt indivisi super 

omnia dictis Ziberto Sijmoni Rodolpho et Thome quod ipsi (dg: 

dictam) duas tercias partes dicte pecunie dabunt et distribuent 

pro deo seu quod ipsi anno quolibet dabunt pro deo quatuor libras 

et X grossos quousque ipsi duas tercias partes dicte pecunie 

dederint pro deo #integraliter una vice# queque premissa semper 

fient in presentia dictorum Ziberti Sij Ro et Tho aut duorum 

ipsorum vel de scitu ipsorum vel de scitu duarum personarum (dg: 

ip) ab ipsis quatuor seu a duabus ipsius! ad hoc constituendarum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 200v 14 za 21-09-1381. 

Voornoemde Egidius van den Dijstelberch beloofde aan voornoemde 

Johannes van der Dijesen 50 Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Dictus Egidius promisit super omnia dicto Johanni van der Dijesen 

L Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 200v 15 za 21-09-1381. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in anwezigheid van schepenen, 

Goeswinus Cnode, Egidius van de Doorn en Wellinus Scilder. 

 

Et fiet instrumentum presentibus scabinis Goeswino Cnode Egidio de 

Spina Wellino Scilder etc. 

 

1176 mf5 G 02 f.201. 

 in crastino Mathei: zondag 22-09-1381. 

 anno LXXXI mensis septembris in crastino Mathei: 

   zondag 22-09-1381. 

 Tercia post assumptionem Marie: dinsdag 20-08-1381. 

 Quinta post Mathei: donderdag 26-09-1381. 

 

BP 1176 f 201r 01 zo 22-09-1381. 

Yseboldus zvw Yseboldus van Asten verkocht aan Johannes van Eijcke de 

oudere een b-erfcijns van 7 oude schilden geld van de koning ....... 

of de waarde ervan in ander paijment, gaande uit (1) 1/3 deel, dat 

aan Walterus gnd Wellen Lijsscap zvw Wellinus gnd Ysebouts soen van 

Asten behoorde, in de gruit van Helmond, Tongeren, Nuenen, Gerwen, 

Lieshout, Beek, Stiphout, Aarle, Rixtel, Bakel, Deurne, Asten, 

Someren en Liedorp, of dit nu hopbier is, vreemd bier, of 

gefermenteerd bier, echter voor voornoemde Walterus Wellen 

gereserveerd zijn recht in hopbier en vreemd bier in de stad Helmond, 

(2) de gruit van Veghel en Erp, (3) het deel, aan voornoemde 

Yseboldus behorend, in de gruit van Tongeren, welke cijns voornoemde 

Yseboldus verworven133 had van voornoemde Walterus Wellen Lijsscap. 

 

Yseboldus filius quondam Yseboldi de Asten hereditarium censum 

septem denariorum aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum 

monete regis ....... ....... ....... seu valorem eorundem in alio 

pagamento solvendum anno quolibet hereditarie {hier staan twee 

puntjes, wat uit elkaar; geen termijn vermeld} ex tercia parte que 

ad Walterum dictum Wellen #Lijsscap filium quondam Wellini dicti 

Ysebouts soen de [Asten]# spectabat in maheria de Helmont de 

Tongeren de Nuenen de Gherwen de Lijeshout de Beke de Stiphout de 

Arle de Rijxstel de Bakel de Doerne de Asten de Zoemeren et de 

Liedorp cum omnibus et singulis suis juribus (dg: et attinentiis) 

et pertinentiis sive fuerit lupulata cervisia seu cervisia aliena 

aut cervisia fermentata excepto et reservato dicto Waltero Wellen 

toto jure sibi competente in cervisia (dg: lupinata) lupulata et 

cervisia aliena in oppido de Helmont insuper ex maheria de Vechel 

et de Erpe atque ex tota parte dicto Yseboldo competente in 

maheria de Tongheren quem censum dictus Yseboldus erga dictum 

Walterum Wellen Lijsscap acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni de Eijcke seniori (dg: pro) cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere et promisit super omnia (dg: suff) habita et 

habenda sufficientem facere. Testes Sta et Lonijs datum (dg: di) 

in crastino Mathei. 

 

BP 1176 f 201r 02 zo 22-09-1381. 

Walterus Wellen Lijsscap verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Wellen Lijsscap prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 201r 03 zo 22-09-1381. 

Vervolgens, nadat ook eerst voornoemde Johannes van Eijcke de oudere 

                         
133 Zie ← BP 1176 f 170v 05 do 07-03-1381, overdracht van deze cijns. 
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een erfcijns van 10 oude schilden, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit (1) 1/3 deel, dat aan Theodericus zvw Wellinus gnd Ysebouts soen 

van Asten behoorde, in de gruit van Helmond, Tongeren, Nuenen, 

Gerwen, Lieshout, Beek, Stiphout, Aarle, Rixtel, Bakel, Deurne, 

Asten, Someren en Liedorp, of dit nu hopbier is, vreemd bier of 

gefermenteerd bier, voor voornoemde Theodericus gereserveerd zijn 

recht in hopbier en vreemd bier in de stad Helmond, (2) de gruit van 

Veghel en Erp, (3) het deel, dat aan voornoemde Yseboldus behoort, in 

de gruit van Tongeren, verworven had van voornoemde Theodericus, 

heeft nu voornoemde Johannes van Eijcke de macht gegeven aan 

voornoemde Yseboldus voornoemde erfcijnzen terug te kopen, tussen nu 

en Sint-Jan over een jaar, met 302 oude Franse schilden, en onder 

betaling van achterstallige termijnen. Worden de cijnzen binnen deze 

periode niet teruggekocht, en zou voornoemde Johannes van Eijcke die 

cijnzen niet voor voornoemde 300! schilden willen behouden, maar 

liever zijn geld wilde hebben, dan zal voornoemde Yseboldus 

voornoemde cijnzen binnen 2 maanden terugkopen op verzoek van 

voornoemde Johannes, en zodra voornoemde Yseboldus, om dit te doen, 

door voornoemde Johannes binnen twee jaar verzocht wordt, persoonlijk 

of in het woonhuis van voornoemde Yseboldus, gelegen in Deurne, ter 

plaatse gnd Bergelen. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in 

aanwezigheid van Johannes van den Hoevel, Machiel van Waelwijc, zijn 

broer Johannes en voornoemde Theodericus zvw Wellinus Ysebouts. 

 

Notum sit universis quod cum ita factum sit et cum eciam pridem 

dictus Johannes de Eijcke senior hereditarium censum decem 

aureorum denariorum antiquorum communiter scilde vocatorum monete 

auri et ponderis ut prefertur seu valorem eorundem in alio 

pagamento solvendum hereditarie in festo nativitatis Johannis ex 

tercia parte que ad Theodericum filium quondam Wellini dicti 

Ysebouts soen de Asten spectabat in maheria de Helmont de Tongeren 

de Nuenen de Gherwen et de Lijeshout de Beke de Stiphout de Arle 

de Rijxstel de Bakel de Doerne de Asten de Zoemeren et de Liedorp 

cum omnibus et singulis suis juribus et pertinentiis sive fuerit 

lupulata cervisia sive cervisia aliena aut cervisia fermentata 

excepto et salvo dicto Theoderico toto jure sibi competente in 

cervisia lupulata et cervisia aliena in oppido de Helmont 

existente atque ex (dg: malt) maheria de Vechel et de Erpe atque 

ex tota parte et omni jure dicto Yseboldo quoque modo competente 

in maheria de Tongeren erga dictum Theodericum (dg: aq) 

acquisivisset prout eciam in aliis litteris continetur constitutus 

igitur (dg: co) in presentia etc dictus Johannes de Eijcke 

concessit et dedit dicto Yseboldo (dg: dicto-s Yseboldo) 

potestatem dictos hereditarios census redimendi infra hinc et 

festum nativitatis Johannis proxime et a festo nativitatis proxime 

ultra annum cum CCC #et duobus# aude scilde Francie dandis sibi 

(dg: ab ea alio) #a# dicto Yseboldo semel et cum arrestadiis si 

que defecerint (dg: ut) promittens ut in forma (dg: quo fa) 

insuper est condicionatum inter dictas partes si dicti census a 

dicto Yseboldo ut prefertur non fuerint redempti infra dictum 

spacium et extunc dictus Johannes de Eijcke non vellet dictos 

census pro predictis CCC! aude scilde dicte monete non tenere 

scilicet potius dictam pecuniam rehabere quod extunc dictus 

Yseboldus promisit super omnia habita et habenda fide prestita etc 

quod ipse extunc dictos #census# infra (dg: dictos) duos menses 

sine medio sequentes redimet (dg: cum iuxta) ad requisitum dicti 

Johannis et quamcito idem Yseboldus ad hoc faciendum a dicto 

Johanne infra dictos duos annos in sua presentia vel in domo 

habitationis dicti Yseboldi sita in (dg: Asten) #parochia de 

Doerne in loco dicto Bergelen# fuerit requisitus scilicet cum CCC 

#et duobus# aude scilde dicte monete et cum arrestadiis si (dg: 
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de) que defecerint et promisit hic a dampnis et ....... levare. 

Acta in camera scriptorum presentibus Johanne van den Hoevel 

Machiel! de Waelwijc et Johanne eius fratre et Theoderico filio 

quondam (dg: Yseboldi) Wellini Ysebouts predicto anno LXXXI mensis 

septembris (dg: die) #in crastino# Mathei hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 201r 04 di 20-08-1381. 

Jkvr Elizabeth wv Gerardus Steenwech ev Vastradis gnd Scart vroeg aan 

de rechter in Den Bosch of haar voornoemde man Vastradis aan haar als 

voogd kan worden gegeven. Hetgeen gebeurde. 

 

Domicella Elizabeth relicta quondam Gerardi Steenwech uxor 

legitima Vastradis dicti Scart instanter petiit a judice in Busco 

sibi dictum Vastradem suum maritum dari in tutorem quod judex etc 

quod ore petebat man... dedit in tutorem. Testes Lijsscap et 

Scilder datum tercia post assumptionem Marie. 

 

BP 1176 f 201r 05 do 26-09-1381. 

Marcelius zvw Petrus gnd Vos gaf uit aan (dg: Johannes gnd Rovers 

soen van Ghemert, en zijn kinderen Margareta, Theodericus en 

Henricus) een stuk land gnd Lampelaar, in Erp, tussen Marcelius van 

Os enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een beemd gnd Abroek, in 

Erp, tussen hr Emondus Rover ridder enerzijds en Johannes gnd van 

Hackenem anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 

11 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren, voor het 

eerst over een jaar (ma 02-02-1383). 

 

Marcelius filius quondam Petri dicti Vos peciam terre dictam 

communiter Lampelair sitam in parochia de Erpe inter hereditatem 

(dg: dicti) Marcelii de Os ex uno et inter communitatem (dg: e) 

ibidem ex alio atque quoddam pratum dictum Abroec situm in dicta 

parochia inter hereditatem domini Emondi Rover militis ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti de Hackenem ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem (dg: Johanni dicto Rovers soen de 

Ghemert Margarete sue filie Theoderico et Henrico liberis dicti 

Johannis Rovers soen ab eisdem) hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione undecim modiorum siliginis mensure de Erpe 

danda sibi ab aliis hereditarie purificatione et pro primo termino 

ultra annum et in (dg: parochia) Erpe tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alii cum tutore repromiserunt. Testes (dg: datum supra 

Stamelart et Lonijs datum) quinta post Mathei. 

 

BP 1176 f 201r 06 do 26-09-1381. 

Henricus van Blakenbroec vernaderde en de anderen weken niet. 

 

Solvit. 

Henricus de Blakenbroec prebuit et alii non non cesserunt. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 201r 07 do 26-09-1381. 

Gerardus zvw Jacobus gnd Berkelman beloofde aan Johannes van den 

Nuwenhuze zvw Engbertus van den Nuwenhuze een erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, 

gaande uit 1/9 deel, dat aan voornoemde Gerardus en zijn vrouw 

Katherina dvw voornoemde Enghelbertus gekomen was resp. dat aan hen 

zal komen na overlijden van Aleijdis ev voornoemde Engbertus mv 

voornoemde Katherina, in goederen van voornoemde wijlen Engbertus van 

den Nuwenhuze, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, beiderzijds tussen 

kvw Willelmus van den Nuwenhuze, en in alle andere goederen van 
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voornoemde wijlen Engbertus, onder Haaren gelegen. 

 

Gerardus filius quondam Jacobi dicti Berkelman (dg: hereditarie 

vendidit) #promisit ut debitor principalis se daturum et 

soluturum# Johanni van den Nuwenhuze filio quondam Engberti van 

den Nuwenhuze hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et supra bona 

infrascripta tradendam ex nona parte dicto (dg: venditori) 

#Gerardo# et Katherine sue uxori filie quondam (dg: He) 

Enghelberti predicti successione advoluta (dg: -s) et post mortem 

Aleijdis (dg: su) uxoris olim dicti Engberti matris dicte 

Katherine successione advolvenda (dg: -s) in bonis dicti quondam 

Engberti van den Nuwenhuze sitis in parochia de Haren in loco 

dicto Beilver inter hereditatem liberorum quondam Willelmi van den 

Nuwenhuze ex utroque latere coadiacentem atque in omnibus aliis 

bonis dicti quondam Engberti quoque locorum infra dictam parochiam 

sitis ut dicebat (dg: promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu d censibus exinde prius de jure solvendis 

et sufficientem facere). Testes datum supra. Testes Sta et Lonijs 

datum quinta post Mathei. 

 

BP 1176 f 201r 08 do 26-09-1381. 

Johannes zvw Egidius van Gravia, Arnoldus Stamelart van de Kelder en 

Walterus van Erpe beloofden aan Philippus Jozollo etc 150 oude Franse 

schilden binnen 15 dagen te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes filius quondam Egidii de Gravia (dg: promisit) et 

Arnoldus Sta de Penu et Walterus de Erpe promiserunt Philippo 

Jozollo etc CL aude scilde Francie infra quindenam proxime 

persolvenda sub II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 201r 09 do 26-09-1381. 

Voornoemde drie beloofden aan voornoemde Philippus etc 200 oude 

Franse schilden met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381; 4+31+30+25=90 

dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Dicti 3 promiserunt dicto Philippo etc ducentos aude scilde 

Francie nativitatis Domini proxime persolvendos sub pena II. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 201r 10 do 26-09-1381. 

De eerste zal Walterus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit (dg: alium) Walterum indempnem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 201r 11 do 26-09-1381. 

Arnoldus van den Hoernic zvw Willelmus van den Hoernic beloofde aan 

Johannes zvw Willelmus Scilder 20 Brabantse dobbel met Sint-Remigius 

over een jaar (wo 01-10-1382) te betalen. 

 

(dg: Arnoldus) Arnoldus van den Hoernic filius quondam Willelmi 

van den Hoernic promisit Johanni filio quondam Willelmi Scilder XX 

Brabant dobbel seu valorem (dg: ad) a Remigii proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 201r 12 do 26-09-1381. 

(dg: Johannes gnd die Scilder). 
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(dg: Johannes dictus die Scilder). 

 

BP 1176 f 201r 13 do 26-09-1381. 

Petrus en Ermgardis, kv Henricus gnd Everaets soen van Hijntam, 

Johannes die Scilder van Berlikem ev Mechtildis, en Johannes die 

Coninc van Berlikem ev Elizabeth, dv voornoemde Henricus Everaets 

soen, verkochten aan Godefridus zvw Petrus van der Woerd alle 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Petrus van der Woerd en zijn vrouw Mechtildis, grootouders van 

voornoemde Petrus, Ermgardis, Mechtildis en Elizabeth, gelegen onder 

Empel. 

 

Solvit . plack. 

Petrus Ermgardis liberi Henrici dicti (dg: di) Everaets soen de 

Hijntam cum tutore Johannes die Scilder de Berlikem maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris Johannes die 

Coninc de Berlikem maritus et tutor ut asserebat Elizabeth sue 

uxoris filiarum dicti Henrici Everaets soen omnia et singula bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata (dg: sibi) ipsis de 

morte quondam Petri van der Woerd et Mechtildis sue uxoris avi et 

avie olim dictorum Petri et Ermgardis Mechtildis et Elizabeth 

successione advoluta quoque loocorum infra (dg: parochiam de E) 

jurisdictionem de Empel sita ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Godefrido filio dicti quondam Petri van der Woerd promittentes cum 

tutore ratam et obligationem ex parte ex eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 201r 14 do 26-09-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde 4 verkopers 12 oude schilden 

met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Solvit . plack. 

Dictus emptor promisit dictis 4or venditoribus XII aude scilde #seu 

valorem# ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf5 G 03 f.201v. 

 Quinta post Mathei: donderdag 26-09-1381. 

 Sexta post Mathei: vrijdag 27-09-1381. 

 in crastino Mijchaelis: maandag 30-09-1381. 

 

BP 1176 f 201v 01 do 26-09-1381. 

Willelmus ....... zvw Henricus gnd Vleckart beloofde aan Petrus zvw 

Johannes van Beirct ....... een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas te leveren, gaande uit alle goederen, die aan 

voornoemde Willelmus behoren, gelegen onder .....l. 

 

[Willelmus] ....... ....... ....... ....... filius quondam Henrici 

dicti Vleckart promisit super omnia se daturum et soluturum Petro 

filio quondam Johannis van Beirct ....... ....... ....... 

he[reditariam p]accionem quatuor modiorum siliginis mensure de 

Busco hereditarie Andree ex omnibus hereditatibus ad dictum 

Willelmum spectantibus quoque locorum infra parochiam de .....l 

consistentibus sive sitis ut dicebat. Testes Sta et Lonijs datum 

quinta post Mathei. 

 

BP 1176 f 201v 02 do 26-09-1381. 

Voornoemde Petrus beloofde voornoemde Willelmus in zijn huis te nemen 

en hem te voeden en onderhouden, zolang hij leeft. Zou voornoemde 

Petrus overlijden voor voornoemde Willelmus, dan zal voornoemde 

Willelmus een lijfpacht krijgen van 3 mud rogge, Bossche maat, gaande 
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uit alle goederen van voornoemde Petrus. 

 

Dictus Petrus promisit super habita et habenda quod (dg: d) ipse 

dictum Willelmum tenebit (dg: et er) in domo sua et ipsum (dg: f) 

ibidem emitteret et tenebit (dg: iuxta de) sicut se ipsos quamdiu 

dictum! Willelmus vixerit in humanis et si contingat dictum (dg: 

Wil) Petrum decedere ante decessum dicti Willelmi extunc dictus 

Willelmus percipiet et levabit vitalem pensionem III modiorum 

siliginis dicte (dg: q) mensure #de Busco# quamdiu ipse Willelmus 

vixerit in humanis et non ultra ex omnibus bonis dicti Petri 

quoque locorum consistentibus sive sitis (dg: habendis) habitis et 

habendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 201v 03 do 26-09-1381. 

(dg: Gerardus gnd Scade zvw Gerardus van Os: 2 stukken land in Empel, 

voor in de plaats gnd op de Aalst). 

 

(dg: Gerardus dictus f Scade filius quondam Gerardi de Os duas 

pecias terre sitas in parochia de Empel ante in loco dicto op den 

Aelst). 

 

BP 1176 f 201v 04 do 26-09-1381. 

Denkinus Luwe zv Willelmus beloofde aan Theodericus gnd Nobel 28 oude 

schilden met Sint-Remigius over een jaar (wo 01-10-1382) te betalen. 

 

(dg: Denk) Denkinus Luwe filius Willelmi promisit super omnia 

Theoderico dicto Nobel #(dg: de E)# XXVIII aude scilde seu valorem 

a Remigii proxime ultra annum persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 201v 05 do 26-09-1381. 

Willelmus gnd Ommaet: een erfpacht van 7 lopen rogge, maat van 

Oisterwijk, met Epiphanie op de onderpanden te leveren, gaande uit 

een huis en aangelegen erfgoederen, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Berkel, tussen Delekina gnd Appelkens wijf enerzijds en Johannes van 

den Scoer anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Willelmus dictus Ommaet (dg: hereditarie vendidit ven Henrico 

dicto die Cort filio quondam Telmanni de Bosschehoven) 

hereditariam paccionem septem lopinorum siliginis mensure de 

Oesterwijc solvendam hereditarie in festo epiphanye et supra 

hereditates infrascriptas tradendam ex (dg: pecia terre s) domo et 

hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de Oesterwijc in 

loco dicto Berkel inter hereditatem Delekine dicte Appelkens wijf 

ex uno et inter hereditatem Johannis van den Scoer ex alio ut 

dicebat promittens warandiam. 

 

BP 1176 f 201v 06 do 26-09-1381. 

Henricus Buekentop droeg over aan Johannes Buekentop alle goederen 

van Johannes gnd Snoec zvw Johannes gnd Snoec, aan hem gerechtelijk 

verkocht door voornoemde Johannes van Buekentop. 

 

Solvit. 

Henricus Buekentop omnia bona Johannis dicti Snoec filii quondam 

Johannis dicti Snoec vendita sibi a Johanne de Buekentop per 

judicem mediante sententia etc prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Johanni Buekentop cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes (dg: Boud) Sta et Boudewini datum supra. 

 

BP 1176 f 201v 07 do 26-09-1381. 

Johannes Buekentop verkocht aan Johannes zv Lambertus van der 
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Dorseldonc de helft van 2 kamers met ondergrond en tuin, in Hintham, 

tussen Gerardus van Gheffen molenaar enerzijds en Johannes gnd Han 

Lemmens soen anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Gerardus 

van Gheffen, deze helft belast met een b-erfcijns van 20 schelling 

geld en een lijfrente van 4 pond geld op het leven van Philippus 

snijder gnd Tuijn van Wetten. 

 

Johannes Buekentop (dg: domum aream et) medietatem (dg: do) duarum 

camerarum cum suis fundis (dg: et orto) et orti sitorum in 

Hijntham inter hereditatem Gerardi de Gheffen multoris ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Han Lemmens #soen# ex alio 

scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Gerardi de Gheffen ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio (dg: qu) Lamberti van der Dorseldonc 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto hereditario 

censu viginti solidorum monete ex dicta medietate de jure solvendo 

et vitali pensione quatuor librarum monete ad vitam Philippi 

sartoris dicti Tuijn de Wetten ex dicta medietate solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 201v 08 do 26-09-1381. 

Henricus Buekentop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Buekentop prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 201v 09 do 26-09-1381. 

Voornoemde Johannes Buekentop verkocht aan Rodolphus zvw Henricus gnd 

Alarts soen de andere helft van voornoemde 2 kamers met ondergrond en 

tuin, te weten de helft naast voornoemde Johannes Han Lemmens soen. 

 

Dictus Johannes Buekentop (?dg: in) reliquam medietatem dictarum 

duarum camerarum cum suis fundis et orti scilicet illam medietatem 

que sita est contigue iuxta hereditatem dicti Johannis Han Lemmens 

soen ut dicebat hereditarie vendidit Rodolpho filio quondam 

Henrici dicti Alarts soen promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 201v 10 do 26-09-1381. 

Henricus Buekentop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Buekentop prebuit et reportavit. (dg: dat) Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 201v 11 vr 27-09-1381. 

Arnoldus Kathelinen soen en Johannes Boterman, wonend in Macharen, 

beloofden aan Goeswinus van Beest, gedurende 6 jaar, elk jaar met 

Sint-Servaas 49 pond en 2 schelling geld te betalen. 

 

Arnoldus Kathelinen soen et Johannes Boterman #commoran[te?]s in 

Macharen# promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos 

Goeswino de Beest ad spacium (dg: quinque) #sex# annorum proxime 

futurorum annorum quolibet dictorum sex annorum quadraginta novem 

libras et duos solidos monete in festo Servacii persolvendos et 

primo termino (dg: termino) in festo Servacii proxime futuro. 

Testes Sta et Scilder datum sexta post Mathei. 

 

BP 1176 f 201v 12 vr 27-09-1381. 

Godescalcus Moelner en zijn dochter Heijlwigis verkochten aan 

Willelmus Vos zvw Willelmus Vos van Berze een n-erfpacht van 1 mud 

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

een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 3 mud 

voornoemde verkopers beuren uit goederen gnd te Melkrode, in 
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Oirschot. 

 

Godescalcus Moelner et Heijlwigis eius filia cum tutore 

hereditarie vendiderunt Willelmo Vos filius quondam Willelmi Vos 

de Berze hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

(dg: s) Busco solvendam hereditarie (dg: puri) nativitatis Domini 

(dg: ex) et in Busco tradendam ex hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Busco quam paccionem trium modiorum 

siliginis dicti venditores se solvendam habere dicebant ex bonis 

dictis te Melcrode sitis in parochia de Oerscot ut dicebant 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem in dicta paccione trium modiorum deponere et 

sufficientem facere. Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 201v 13 vr 27-09-1381. 

Willelmus Moelner verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Moelner prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 201v 14 vr 27-09-1381. 

Voornoemde Heijlwigis beloofde haar vader schadeloos te houden. 

 

Dicta Heijlwigis cum tutore promisit (dg: dictum Godescalcum 

indempnem servare) super habita et habenda #suum patrem# (dg: f) 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 201v 15 ma 30-09-1381. 

Walterus zvw Godefridus van Arkel verkocht aan Paulus gnd Horenman de 

helft 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 voornoemde Walterus in cijns gekregen had van Jacobus gnd 

Meelman zvw Arnoldus zvw Jacobus gnd Elegast, belast met cijnzen134,135 

in de brief vermeld. 

 

Walterus filius quondam (dg: Walterus) #Godefridi# de Arkel 

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 Ghisonis quam medietatem predictus Walterus erga 

Jacobum dictum Meelman filium quondam Arnoldi filii quondam Jacobi 

dicti Elegast ad censum acquisiverat prout in litteris hereditarie 

vendidit Paulo dicto Horenman supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis. Testes 

Sta et Scilder datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1176 f 201v 16 ma 30-09-1381. 

Arnoldus nzvw Arnoldus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam Arnoldi Berwout prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

 

                         
134 Zie ← BP 1176 f 159v 05 za 22-12-1380, uitgifte van deze helft van 

het huis. 
135 Zie → BP 1177 f 135r 13 do 07-07-1384, verkoop van een cijns van 5 

pond, die uit deze helft gaat. 


